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 ةيلهاجلا لئاسم حرش

 ةمدقهملا

 انت ناخ لاو او الا تره دعا
 . نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم

 نمضتت «دجسملا يف ًاسورد تيقلأ تنك دقف :دعب امأ

 :ددجملا مالسإلا خيش اهركذ يتلا ةيلهاجلا لئاسم حرش

 ةلاسر يف « هللا همحر  باهولادبع نب دمحم خيشلا

 كلت اولجس دق هللا مهقفو - بالطلا ضعب ناكو «ةرصتخم

 اهغيرفتب  ًاريخ هللا هازج  مهضعب ماقو «ةطرشأ يف سوردلا

 اهعبط تنسحتسا اهتأرق املف ءّيلع اهضرعو اهتباتكو
 صقن نم حرشلا كلذ يف ام ىلع ءاھب ةدئافلا معتل ؛اهرشنو

 وجرأو .ءيش ال نم ريخ ءيش :نولوقي امك نكلو «فعضو

 «هكاردتسال هيلع ينهبني نأ أطخ هيف كردأو حرشلا اذه أرق نمم

 هللا ىلصو ءحلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلل عيمجلا هللا قفو

 . دمحم انيبن ىلع ملسو

 فلؤملا
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 رر واب
 ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعبو «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «دمحم انيبن

 هللا همحر  باهولادبع نب دمحم مالسإلا خيش لاق

 : ةيلهاجلا لئاسم : هتلاسر ةمدقم يف  ىلاعت

 ةيلهاجلا لهأ ةي هللا لوسر اهيف فلاخ لئاسم هذه

 . اهتف رعم نع ملسملل ىنغ ال امم «نييمألاو نييباتكلا

 ٌءايشألا ُنَيبتت اه ضبو دضلا ُهَئْسُْح رهي دضلاف

 هب ءاج امب بلقلا ناميإ مدع :ًارطخ اهدشأو اهيف ام مهأف

 لهأ هيلع ام ناسحتسا كلذ ىلإ فاضنا نإف ءم لوسرلا

 انماء تيلو » :ىلاعت لاق امك ةراسحلا تمت ةيلهاجلا

 . 51 :توبكنملا ةروس] ويلا مه كيلو هلا اورم و لطلاب

 علا

 باه ولادبع نب دمحم خیشلا لئاسر نم ةلاسر هذه

 لوسر اهيف فلاخ ىتلا ةيلهاجلا لئاسم» :اهمسا شا همحر
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 ةلأسم نيرشعو نامثو ةئام ىلع لمتشت «ةيلهاجلا لهأ ةي هللا

 ملعلا لهآ لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم هللا همحر ۔ اھصلختسا

 هذه اوبنتجی نأ لجأ نم ؛نيملسملا هيبنت : كلذ نم ضرخلاو

 .ًادج ةريطخ اهنأل ؛ لئاسملا

 اهيف فلاخ امم لئاسملا هذه نأ - هللا همحر - نّيبو

 .نييمألاو نييباتكلا نم «ةيلهاجلا لهأ ةي هللا لوسر

 دوهيلا نم باتكلا لهأ :مهب دارملا نويباتكلاو

 هللا اهلزنأ يتلا ةاروتلا باتك مهدنع دوهيلا نأل ؛ىراصنلاو

 ليجنإلا باتك مهدنع ىراصنلاو «مالسلا هيلع ىسوم ىلع
 «مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نبا ىسيع ىلع هللا هلزنأ يذلا

 :ةاروتلا ىلع نوقلطي نآلا مهو «باتكلا لهأب اومس كلذلف

 : ليجنإلا ىلع نوقلطيو «ةميدقلا رافسألا :وأ ءمیدقلا دهعلا

Nمهحالطصا يف اذه ءدیدجلا دهعلا  . 

 «نيميرك نييبن ىلع هللا امهلزنأ ناميظع ناباتك امهو

 اهنإف «ةاروتلا اميسال ءمالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم :امه

 .اهل قدصمو اهل لمكم ليجنإلاو . ميظع باتك

 مهريغ نيبو مهنيب ًاقرف ؛باتکلا لهأب اومس كلذلو

 . باتك مهل سيل نمم
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 عاقل

 نونيدي ال نيذلا برعلا :مهب دارملاف :نوُيُمَألا امأو
 يمألاو) مألا ىلإ ةبسن «يّمأ عمج «نييمألاب اومس «نيتنايدلاب

 كلذلف ؛نآرقلا لوزن لبق باتك مهدنع سيلو «بلاغلا يف
 اوسر نعمل ىف تعب یرَلَا وه 8 : ىلاعت لاق امك «نييمألاب اومس ج م ت ےس 71 ر ِِع 1
 شک ني مُهَسياَء امو # :ىلاعت لاق امكو «[؟ :ةعمجلا] € مہم
 لاقو ٤٤[« :ابس] 4 رذث نم كبف میل را 2 اهتوسردي

 ء٦ :یی) 4 ا يولع ْمُهَف ْمُهْوآَباَ رد اک امف زنش ا : ىلاعت
 : ىلاعت لاق ( يمأ هنأب انا 4یہ فصوو . نييمألا ىنعم اذهف

 َمُهَدنِع اونم مودم یدل ےل للا لوُسَرلا توعیتی دلا » مار ت ےب 4 0 ند حم ت ہک د ص رم هادم ص
 4 رکشلا نع مليو ِفِوُرْمَمْلا مُهُيْسْأَي ل يإل دوا ف
 . ٠١١[ :فارعألا]

 ميظعلا باتكلا اذهب ءاجو بتكي الو أرقي ال اّيمُأ هنوكف
 .هل ةزجعم كلذ ىفو هتلاسر قدص ىلع ليلد

 . يمأ ةي مهيبنو «نويمأ برعلاف

 لهجلاو «لهجلا ىلإ ةبسنلا اهب دارملاف ءةیلھاجلا امأ

 اهيف سيلو لوسر اهيف سيل يتلا يه ةيلهاجلاو ءملعلا مدع
 : ىلاعت لاق يب ىبنلا ةثعب لبق ناکام :اهب دارملاو .باتك

 هحمر ريب سم ے 7 ےہ سس ہہ هو م

 یتلا : ينعي ٣ :بازحألا] # لوألا ةتلهلجلا عر تجود الو ٭
 “ہہ ا
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 هلك ملاعلا ناك هيي يبنلا ثعب لبق هنأل ؛ِِكَك يبنلا ةثعب لبق

 ةقباسلا تالاسرلا نأل ؛داحلإو رفكو لالض يف جومي

 نم اريثك هيف اولخدأو «ةاروتلا مهباتك اوفرح دوهيلاف «تسردنا

 ءةاروتلا يف اهولخدأ يتلا عئانشلاو «لالضلاو تايرفكلا

 تقو هيلع ناك امع ليجنإلا مهباتك اوفرح ىراصنلا كلذكو

 لاقُي الجر نأ كلذو «مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا ىلع هلوزن

 ىسيع هللا لوسر ىلع ًادقاح ًایدوھی ناك «لواش وأ «سلب :هل

 داسفإ يف «ةعيدخلاو ركملا ىلإ أجل لجرلا اذهف «مالسلا هيلع

 هنأو ءحیسملاب ناميإلا رهظأ ثيح ءمالسلا هيلع حيسملا نيد

 - ايؤر ىأر هنأو ‹حيسملا ةوادع نم لبق نم ناك ام ىلع مدن

 هنإ مث ءلاق اميف ىراصنلا هقدصو ‹ حيسملاب نمآف - همعزب

 تاینثولا هيف لخدأف «ىسيع ىلع هللا هلزنأ يذلا ليجنإلا لوانت

 يأ «ثيلثتلا ةديقع هيف لخدأ ثيح «تايرفكلاو تايكرشلاو
 هيف لخدأو . هللا وه وأ هللا نبا ىسيع نأو «ةثالث ثلاث هللا نأ

 يف هوقدصو «ةعينش تايرفك لخدأو «بيلصلا ةدابعب رمألا

 يأ سلب لوسرلاب هوبقلو نمؤم هنأ ىلعو «ملاع هنأ ىلع كلذ

 هل لصحو «حيسملا نيد داسفإ ہدصقو مهمعزب حيسملا لوسر

 «ثيلثتلاو تاينثولا هيف لخدأو حيسملا نيد دسفأ دقف ءدارأ ام

 هيف لخدأو «ةثالث ثلاث هنأ وأ ءهللا نبا ىسيع نأ داقتعاو

 . كلذ ىلع هوعبتاف ةريثك تاينثو
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 مهنم اياقب الإ لك يبنلا ةثعب لبق باتكلا لهأ ةلاح هذه
 رفكلا ىلع مهنم ةيرثكألا نکل ء'*حیحصلا نيدلا ىلع اوناك

 . هللا نيد نع فارحنالاو

 «ةقباسلا تانايدلا عبتا مسق :نيمسق ىلع اوناكف برعلا امأو

 نيد «ةيفينحلا ىلع اوناك مسقو .ةيسوجملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلاك
 . ةمركملا ةكم ضرأ يف زاجحلا يف امیسال «ليعامسإو ميهاربإ

 يحل نب ورمع :هل لاقُي لجر مهيف رهظ نأ ىلإ
 كسنتلا رهظي ناكو ءزاجحلا ىلع اكلم ناك «يعازخلا

 لهأ دجوف «جالعلل ماشلا ىلإ بهذو «حالصلاو ةدابعلاو
 ماشلا نم ءاجو «كلذ نسحتساف ءمانصألا نودبعي ماشلا

 تحت ةنوفدم تناك تلا مانصألا نع بقنو «هعم مانصأب

 ءرسنو قوعيو ثوغيو عاوسو دو «حون موق دعب ضرألا

 ناطيشلا ءاجو ءاھنفدو اهسمط لق نافوطلا ناك «ءاهريغو

 لئابق ىلع اهعزوو ءاهجرخأو اهشبنف ءاهتنكمأ ىلإ هدشرأف
 ىف كرشلا لخدو ءكلذ هنم اولبقو ؛اهتدابعب رمأو برعلا

 ميهاربإ نيد رّيغو ءبرعلا دالب نم اهريغ يفو زاجحلا ضرأ

 ةميهب نم مانصألل بياوسلا بّيسو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 رجي : ينعي رانلا ىف هبصق رجی ةي ىبنلا هآر كلذلو ؛ ماعنألا

 .ةيدمحملا ةثعبلا لبق اوضرقنا مهنإ :نيدلا يقت خيشلا لاق )١(
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 .*زالا یف ةءاخمأ

 ‹ نيبم لالض يف يب يبنلا ةثعب لبق ملاعلا ةلاح تناكف

 نم اياقب الإ ءضرألا لهأ رئاس «مهريغو نويمألاو نویباتکلا

 لبق اوضرقنا مهنكل «قحلا نيدلا ىلع اوناک باتكلا لهأ

 : ثيدحلا ىف ءاجو «ضرألا يف اكلاح مالظلا حبصأف .ةثعبلا

 مهبرع ١ مهضغبأ : ينعي ‹ مهتقمف ضرألا لهأ ىلإ رظن هللا نأ

 . باتكلا لهأ نم اياقب الإ ءمھمجعو

 «ةمكحتسملا ةيلهاجلا هذهو «كلاحلا مالظلا اذه يف

 هللا ثعب «ةيوامسلا تالاسرلا راثآو سوردو «لبسلا سامطناو

 لاق امك تر رس نع مانا ین سوپ

 التي هيشتا نم وسر مہف َكَسَبْدِإ يمول لَع هَ نم َدَقَل ا : ىلاعت
 نو َةَمْكحِحْلاَو بتکلا ْمُهُمْلَمُيَو ميكرو ءهِيياَء ْمِهَلَع

 : لبق نم اوناك نإو ١154[ :نارمع لآل 4 نیم ٍلكَص ىنَل لبق نم اَوناَك

 . اہ هتثعب لبق يأ

 مدع وهو لهجلا ىلإ ةبوسنم  انلق امك - ةيلهاجلاو

 و ۶ ےہ 7 * هلاک د ےھہ ہک

 يحل نب رماع نب ورمع تيأر» : ال لاقف « كلذ اگ هللا لوسر نع تبث دقف (١)

 هجرخأ «بئاوسلا بيس نم لوأ ناكو ءرانلا ىف ٌةبْصُق رحب ىعازخلا

 .(58657 مقر) ملسمو ۳٥٣٣( مقر) يراخبلا
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 ىهن ء[٣۳ :بازحألا] « لوألا ِةَياهِلجْل بت حبت الو # : یلاعت

 .قاوسألا يف ةنيزلا راهظإ وهو «جربتلا نع هيَ يبنلا ءاسن
 لب «جربتت مهؤاسن تناك ةيلهاجلا لهأ نأل ؛سانلا مامأو

 اذه نأ نوري ءمھدنع فاوطلا يف امك ءاهتاروع نع فشكت

 . رخافملا نم

 يدلل ُمِهيوُق يف اورمفك تلا َلَعَج ذل 8 : یلاعت لاقو
 ةيلهاجلا ةيمحف «مذلا باب نم اذهو ٦٢[ :حتفلا] « دبله هَ
 هنيب لصح راصنألا نم الجر هيب يبنلا عمس املو «ةمومذم
 ءعازنو لاتتقا «تاوزغلا ضعب يف نيرجاهملا نم لجر نيبو

 «نيرجاهملل اي : يرجاهملا لاقو ءراصنأللاي : يراصنألا لاقف

 ةيلهاحلا ئوعدبأ» : ةي يبنلا لاق ءهموق اعد مهنم دحاو لگ

 ءازتعالا ينعي “ةنتنم اهنإف اهوعد !؟مكرهظأ نيب انأو

 يراصنأ نيب قرف ال «ةوخإ مهلك نينمؤملا نال ؛ةليبقلاب
 «ناميإلا يف ةوخإ مه ءاذكو اذك ةليبق نيب الو .يرجاهمو
 ىلع بجاولا اذه ءًاضعب هضعب دشي ناينبلاو «دحاولا دسجلاك
 0 «يمجعو يبرع نيب نوزيمي ال مهنأ ٠ «نيملسملا

 00 چپ : ىلاعت لاق امك «ىوقتلاب الإ «ضيبأو
 0 اوخلصاف هول َنوئِموَمْلا امنإ # ء[١1 :تارجحلا] » مدفن

 (١) مقر) ملسمو ۷ ع6 ء۱۸٥۳ مقر) يراخبلا هجرخأ ۸۰۶
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 لئابقلاب ءازتعالاو باسنألاب ءازتعالاف ٠١[ :تارجحلا] 4 کیر

 هتيم تام ةعيب هقنع يف سيلو تام نم» : لہ لاقو
 ال نيذلا :ءےیضفوغلا عا مه ةيلهاجلا لهأ نأل ؛“"«ةيلهاج

 . ةيلهاجلا ةلاح هذه . ريمأل الو ناطلسل نوعضخي

 نع انيهنو ءةمومذم اهلك ةيلهاجلا رومأ نأ : لصاحلاف

 ةثعبب تهتنا ةيلهاجلاو ءرومألا لك يف ةيلهاجلا لهأب هبشتلا
 ملعلا ءاجو ءةماعلا ةيلهاجلا تلاز هتثعب دعبف الا يبنلا

 «لهجلا لازو ملعلا رشتناو ءةنسلاو نارقلا لزنو «ناميإلاو

 لهأ مالكو «ةدوجوم ةيوبنلا ةنسلاو ءًادوجوم نآرقلا ماد امو

 ةماعلا ةيلهاجلا ينعأ «ذئنيح ةيلهاج ال هنإف ءادوجوم ملعلا

 ضعب يف وأ ءسانلا ضعب يف ةيلهاجلا ضعب ىقبي هنأ امأ

 نوكت ةيئزجلا ةيلهاجلاف ءنادلبلا ضعب يف وأ «لئابقلا

 .ةدوجوم

 نبا اي :هلوقب هاخأ رّيعي ًالجر كك يبنلا عمس امل اذهلو
 2 ''”(ةيلهاج كيف ؤرما كنإ ! ؟همأب هترّيعأ» :هل لاق «ءادوسلا

 : نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رومأ نم يتمأ يف عبرأ» : الگ لاقو

 )١( مقر) ملسم هجرخأ ۱۸۵۰(.

 )۲( مقر) يراخبلا هجرخأ ٠٣ء ۲٥٢٢ء ٠٦٦٦( مقر) ملسمو ١55١(.
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 ىلع ةحاينلاو ءباسحألاب رخفلاو .باسنألا يف نعطلا
 نم ءايشأ ىقبت هنأ ىلع لدف '''(موجنلاب ءاقستسالاو «تيملا

 رفکی ال هنكل ءةمومذم يهو «سانلا ضعب يف ةيلهاجلا رومأ

 .دمحلا هللو تلاز ةماعلا ةيلهاجلا نكل اهب

 ملاعلا :وأ «ةيلهاج يف سانلا :لاقي نأ زوجي ال اذهلو

 نآرقلل دوحجو ءةلاسرلا دوجول دوحج اذه نأل ؛ةيلهاج يف

 سانلا ضعب يف :لاقي نأ امأ ءزوجي ال قالطإلا اذه .ةنسلاو

 لاصخ كانه :وأ «ةيلهاج صاخشألا ضعب يف :وأ «ةيلهاج

 لبق ناك ام نيب قرف هيفف «دوجوم اذهف «ةيلهاجلا لاصخ نم
 . ةثعبلا دعب امو ةثعبلا

 لئاسم ركذ ىلإ يعادلا ام :سانلا ضعب لوقي دق

 هللو نوملسم نحن ؟تهتنا دق ةيلهاجلا تماد ام «ةيلهاجلا

 .دمحلا

 بلاط اهفرع اذإ هنإف ءاهنم رذحلا : كلذل يعادلا :لوقن

 عقي دق هنإف ءاهفرعي ملو اهلهج اذإ امأ ءاهنم رذحي هنإف ملعلا
 «بنتجت ىتح فرعت نأ لجأ نم اهتسرادمو اهركذف ءاهيف
 :رعاشلا لاق ءاهنم رذحي ىتحو

 )١( مقر) هل ظفللاو ملسمو 20 مقر) ًارصتخم يراخبلا هجرخأ ۹۳٤(.
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 هيف عقب ٌرشلا فرعي ال نمو ويّقوتل نکلو رشلل ال وسلا ُتْفَرَع
 ةيلهاجلا تفرع اذإ كنأ «ةيناثلا ةيحانلاو «ةيحان نم اذه

 :رعاشلا لاق امك «مالسإلا لضف تفرع

 ًءهيشألا ُنِيِبتت اهَّدِضبو دلا ُهَتْسُح ُرِهْظُي ٌدَّضلا
 ضقنت نأ كشوي» :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو

 فرعي ال نم مالسإلا يف أشن اذإ «ةورع ةورع مالسإلا ىرع

 نأ يرح هنإف ةيلهاجلا رومأ لهجي ناسنإلا ناك اذإف ««ةيلهاجلا

 . اهيلإ وعدي ءاهنع مان الو اهيسن ام ناطيشلا نأل ؛اهيف عقي

 ىلإ نوعدي نولازي ال لالضلا ةاعد نم هعابتأو ناطيشلاف

 ؛عدبلاو تايكرشلا ىلإ «ةيلهاجلا رومأ ءايحإ ىلإو «ةيلهاجلا

 سمط :هنم دصقلا اذه لكو «راثآلا ءايحإ ىلإو «تافارخلا ىلإو

 رومأ ةسارد نم دبالف «ةيلهاجلا ىلإ سانلا ةدوعو «مالسإلا

 . اهنع دعتبنو اهبنجتن نأ لجأ نم ةيلهاجلا

 مدع :اهرطخأو ةيلهاجلا لئاسم مظعأو» :خیشلا لاق

 لوسرلا اوبذك ةيلهاجلا لهأ نأل ؛ ايلي لوسرلا هب ءاج امب ناميإلا

 همحر لاق «هب ءاج يذلا هللا ىده اولبقي ملو ءەب اونمؤي ملو هلي

 تمت ةيلهاجلا لهآ هيلع ام ناسحتسا كلذ ىلإ فاضنا اذإف» : هللا

 نطابلا يف داسف ؛نطابلاو رهاظلا يف داسف لصح يأ ««ةراسخلا
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 وهو رهاظلا يف داسفو اگ لوسرلا هب ءاج امہ ناميإلا مدع وهو
 تمت نطابلاو رهاظلا دسف اذإف «ةيلهاجلا رومأ ناسحتسا

 رومأ ةفرعم مدعو لهجلا ةجيتن اذهو .هللاب ذايعلاو «ةراسخلا

 بجي لب «ةيلهاجلا لهأ هيلع ام ناسحتسا زوجي الف «ةيلهاجلا

 «ةيلهاجلا لهأ نم نوكي هنإف هنسحتسا نم امأ «هعاشبتساو هراكنإ

 هاب اورم ڪو لطلاب أوما حيِدلاو » : ىلاعت هلوقب خيشلا لدتساو
 وڃ ےہ

 . o۲] : توبكنعلا] 88 تو ورا مه كير

 دض لطابلاو «لطابلا اوقدص : ىنعي ا اوٹماء #

 بهاذلا :وه لطابلاو «لطاب اذهف قحلا فلاخ امف «قحلا

 ا ّقحْلا دعب اذامف ## :ىلاعت لاق «هيف ةدئاف ال يذلا .لئازلا
 . [۳۲ :سنوي] 4 وفرص نا لكلا م
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 داي ب سس حج ی,جبرچ جج ۱۸ د-

 نیحلاصلاو ءايلوألا ءاعد

 ىلوألا ةلأسملا

 ؛ ِهتداَبِعَو هللا ءاعُد يف نیجِلاٌصلا ي ِكاَرْشِإِب ّنوابعتي مترا

 تو ءَكلَّذ تحي هللا أ مهل ؛ هللا دنع ْمُهتَعاَفَش نوڈیرُپ

 لا نيود نم تروُدُبَمَيَو » : یلاَعت لاق امك ُهَنوُبحُي نيحلاصلا

 < لأ کم کش هالوك کثیر ےھت الر عزم ال ا
 لإ مُھُدْبعن ام يو ترک وف اودا ا و یورو

 .[۴ : رمزلا] ىا هنأ لإ اتویرفیل

 ىتأف دایک هللا لوش ےب یو جس ا ہِذَعَو

 ءلُشُولا عوج هب لس يذلا فا نيد هنأ َرِبْخَأَو « صآلخخإلاب

 ْنَم َّنَأ ربْخَآَو ءُصلاَحلا الإ ِلاَمْعألا ّنِم ُلَبْقُب ال هّنأو
 يه ِهِذَهَو نالا هوا نجلا هيلع هللا ج ُدَقف اونسْختسا

 اَهَدْنِعَو ےس ید اهلج نِم سلا ق َرَمَت يتلا ةلأسملا

 :ىلاعت َلاَق ات امك امك ڈاھجلا عرش اهلْجَآلَو ٌةَواَدَعلا ِتَعَقَو

E ESا  

 . [۳۹ :لافنألا]



 ةيلهاجلا لئاسم حرش

 حرشلا

 4 © نودُمَعل لإ ىنهلاو َّنْلْي ٌتََلَح اَمَو :  ىلاعت لاق

 هعم دبعي نأ زوجي ال ءالعو لج هلل قح ةدابعلاف ء[٥٤ :تايراذلا]

 ةدابع اوكرتف ءرمألا اذه اوسكع ةيلهاجلاف ء ناک نم ًانئاك هريغ

 ھر اھ ےس صدام نم اول ص7
 ءايلوألاو ةكئالملاو نجلاو راجحألاو راجشألاو مانصألا

 ال نم مهنمف «لجو زع هللا ريغل ةدابعلا اوفرصف «نيحلاصلاو
 مهنمو «ةيرهدلاو ةدحالملا نم ءرافکلا مهو ءًالصأ هللا اودبعي

 عم دبعي يذلاف ءدحاو مكحلاو .هريغ هعم دبعيو هللا دبعي نم

 هللاو ءةلطاب هتدابع نأل ؛ًالصأ هللا دبعي ال يذلاك هريغ هللا

 هعرش امل ًاقفاوم لمعلا نوكي نأ دبال ًاضيأو «كرشلاب ىضريال

 امك ءةعدب هيف يذلا لمعلا لبقي ال هللاف ءیلاعتو هناحبس هللا

 للاب كرشلا : ةيلهاجلا رومأ مظعأف «كرش هيف يذلا لمعلا لبقي ال

 . عادتبالاو لجو زع

 رطخأ اهنأل ؛ةلأسملا هذهب - هللا همحر  خيشلا أدبو

 يف هيب لوسرلا أدب يتلا ةلأسملا يه اهنألو «ةيلهاجلا لئاسم

 هریک ادب ام لوا لوسرلاف ناھکرت ىلإ سانلا وعدو اهر اک
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 ةدابع كرتو «لجو زع هلل ةدابعلا صالخإب رمألاب - لسرلا نم
 يذلا ساسألا وه هذه نأل ؛لسرلا ةوعد ةحتاف اذه ہاوس ام

 رومألا نم ةدئاف الف ساسألا دسف اذإف «هريغ هيلع ىنبي

 الو جحلا نم الو مايصلا نم الو ةالصلا نم ةدئاف ال ءیرخآلا

 ادساف لصألا ناك اذإ ؛تادابعلا رئاس نم الو تاقدصلا نم

 كرشلا نأل ؛ىرخألا لامعألا نم ةدئاف الف ءًامودعم دیحوتلاو

 . اهلطبيو اهدسفي

 «ةريثك ءايشأ نودبعيو «هللا نودبعي ةيلهاجلا يف اوناكو
 امل حون موقل لصح امك «نيحلاصلاو ءايلوألا ةدابع :اهنمو

 اودبعو ءرسنو قوعيو ثوغيو عاوسو دو : نیحلاصلا يف اولغ

 مهنأو «نوحلاص مهنأ ةجحب ؛لجو زع هللا نود نم مهروبق

 ةيلهاجلا تجرد كلذك ء هللا دنع ءاعفش مهنأو هللا ىلإ نوبّرقي

 نيحلاصلاو ءايلوألا نودبعي اوناكف «لاونملا اذه ىلع
 ؛یفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام :نولوقيو «ةكئالملاو

 ءاكرش ءالؤه :نولوقی الو «هللا دنع انؤاعفش ءالؤه :نولوقيو

 ہللا دنع انل نوطسوتي هللا دابع مه امنإ :نولوقي امنإ ءهلل

 اذه مهلمع نومسی الو «ىفلز هللا ىلإ اننوبرقيو ءانل نوعفشيو
 وه امنإو «كرشب سيل اذه نأ مهل نيز ناطيشلا نال ؛اكرش

 تسيل ةربعلاو «نيحلاصلاب عافشتساو نيحلاصلاب لسوت
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 ًاعفشت هوس نإو كرش اذهف ءقئاقحلاب ةربعلا ءءامسألاب

 ال لاو «قئاقحلا رّيغت ال ءامسألا نأل ؛كرش وهف ءابرقتو

 ناک نف # : یلاعت لاق امك «هتدابع يف دحأ هعم كرشُي نأ ىضري

 :فيكلا] €( امل ہیر واو رق کو اکیس مع لَمْ یی قل شیر
 ا٢ :رمزلا) 9(4 تلا هل اسل ہلا ربعك : ىلاعت لاقو ء۰

 اوغداك > : لاقو لأ هل يصل ہلا اوڈمَحِل الل أَوْومُأ امو ٭ : لاقو م < وو درو
 عم الإ عفنت ال ةدابعلا «[14 :رفاغ] 4 نیلا هل تيصلخ هلآ

 . ايي لوسرلل ةعباتملاو «صالخإإلا

 ءايلوألا ةدابع يهو «ةيلهاجلا لئاسم مظعأ هذهف

 ءمهب ةثاغتسالاو نيبئاغلاو تاومألا نم «نيحلاصلاو

 روبقلا دابع هيلع امك «مهنم جئاوحلا بلطو « مهب ةذاعتسالاو

 «تاومألا ىلإ برقتلاو ءنآلا ةحرضألا ةدابعف ءًامامت مويلا

 هيلع تناك ام وه اذه ءمھب ةثاغتسالاو هللا نود نم مهؤاعدو

 لان لا كنود نمد و دو لا لاق انك. ةيلهافتلا
 ب 2 ات 0 All eI ب ور

 :سنوي] 4۴ هللا دنع انوكعفش ءالوته برولوقيو رهف و مهرضي

 ء۸

 اوشقون اذإ نویروبقلا ءالؤه ءنآلا ءىشلا سفن كلذك

 نأل ؛«نوبقلا دہعت ام نحت :اولاق ںویقلا ةدابع نع اوهنو

 انل ءاعفشو « هللا نيبو اننیب طئاسو ءالؤه نكل یب ةدابعلا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
۲٢ | mm 

 ًامامت ةيلهاجلا لهأ ىلع هللا هركنأ يذلا وه اذه .هدنع

 تولوُقَيَو رَهْعَفتي الو مشري ال ام ولا وڈ نم توُديعيَو »

 اودا حريدلأَو #4 :لاقو ء۸ :یئوی) © هللا دنع انُوعَفُس اتوکعفش ےاوکک

 ام [* :رمزلا) 4لر کا َلِإ اتوبرقیل الإ َمُهْدُبَحَتاَم ءآسيلَوَأ ٭ونوُد نیب

 قزرلاو قلخلا يف هللا نوكراشي مهنأ نوری مهنأل مهودبع
 مهودبع امنإو «هلل اذه نأ نوفرتعي مه «ةتامإلاو ءايحإلاو

 ا ا ا

 انل اوطسوتي نأ مهنم ديرنف ء هللا دنع هاج مهل نوحلاص لاجر

 سنإلا نيطايش مهل نيز اذكه .انتدابعو انتبوت لوبق يف هللا دنع
 ىلع نورميو نآرقلا نوؤرقي مهنأ بيجعلاو .رمألا اذه نجلاو

 ةدابع ىلع نورمتسي اذه عمو ءاھل نوهبتني الو تايالا هذه

 ام اوفرعي مل مهنأل اذهو ءةیلھاجلا لعف نم يهو «روبقلا
 اذه «ةيلهاجلا رومأ نم اذه نأ اوفرعي مل ؛ ةيلهاجلا هيلع تناك

 . ةيلهاجلا رومأب لهجلا ةجيتن

 اهيف مهفلاخ ةلأسم مظعأ هذهو : هللا همحر خيشلا لاق مث

 يذلا هللا نيد هنأ ربخأو ءصالخإلاب ىتأف هلك هللا لوسر

 «صلاخلا الإ لامعألا نم لبقي ال هنأو «لسرلا عيمج ج هب لسرأ

 هاوأمو ةنجلا هيلع هللا مرح دقف اونسحتسا ام لعف نم نأ ربخأو

 ملسم نیب سانلا اهلجأل َقَدْفَت يتلا ةلأسملا يه هذهو .رانلا
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 چی عرش اهلجألو «ةوادعلا تعقو اهدنعو «رفاكو

 هَل نيل يَ هنو کت ال ع َمُعْليَقَم ا :ىلاعت هللا لاق
 . [۳۹ :لافنألا]

 دبعلا نيبو هنيب لعجي نأ ىلإ ةجاحب لجو زع هللا له
 محريو «ئريو عمسي «بيجم بيرق العو لج هللا ؟ةطساو

 ت وع ا ؤ0

 :رفاغ) © نیا هل ا اوُعَدأَف # ةرشابم هئاعدب انرمأ لب

 نورك تی دا وک يهتم َبِحَتْسَأ ٍفوُهَدَأ ْمُكَحْبَر لاو » ءء٤

 هللا انرمأ ء[٤٦ :رفاغ] 42 ےیرخیاد ج وح ديس قدابع نع

 . هنيبو اننیب طئاسولا ذاختاب انرمأي ملو «ةرشابم هئاعدب

 يهو الل هللا لوسر اهيف مهفلاخ ةلأسم مظعأ هذهو

 ام لوأ «سانلا ىلإ هلسرأتو هللا هثعب امل هلي هنأل ؛كرشلا ةلأسم

 ناكو «كرشلا راكنإو «لجو زع هللا ديحوت ىلإ ةوعدلاب ءأدب

 ترمأ» :لوقيو “'«اوحلفت ؛ هللا الإ هلإ ال :اولوق» :لوقي ال
 اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ

 هحيحص يف نابح نباو 2071410517 /597()4 /۳)ہدنسم يف دمحأ هجرخأ 0(

 يف ينطقرادلاو ۲ مقر )٥/ ٦٦ ريبكلا يف يناربطلاو (509078 مقر)

 كردتسملا يف مكاحلاو (۳۸۰ /5) ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو )٥٤/۳( ننسلا

 .هاجرخي ملودانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ء٥۵ مقر )٣/
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 مهتاعمتجم يف مهاشغي ةي ناكف ,''"(مهلاومأو مهءامد ينم

 ىلإ مهوعديو ءجحلا يف مسوملا مايأ يفو «مهلزانم يفو
 مهوعدي فئاطلا ىلإ بهذ امك ‹كانهو انه بهذيو «ديحوتلا

 هب أدب ام لوأ اذه «ةدابعلاب العو لج هللا دارفإو .ديحوتلا ىلإ

 اومتهي نأ ةاعدلا ىلع بجي اذكهو .«ساسألا وه اذه نآل ؛ ةا

 يف ءيش مهأ يه ديحوتلا ىلإ ةوعدلا اولعجي نأو ءرمألا اذهب

 .مهتوعد

 «لجوزع هلل ةدابعلا صالخإ «صالخإلاب يب ىتأ دقف

 .مهريغ وأ نيحلاصلاو ءايلوألا نم هللا ىوس ام ةدابع كرتو

 نم تلق نم اَكْلَسرَأ امو # : ىلاعت لاق امك «لسرلا نيد وه اذه
 ٥٢[ :ءايينألا] € 29 تودمعاف 5 لا کا یل من هل و ر لوک

 هلآ اونا نأ اوسر وت لک ىف قب دمو ل : ىلاعت لاقو
 مهيلع لسرلا جهنم وه اذهف 65 :لحنلا] 4( بوعدا اشا

 اوس ام ةدابع كرتو «هللا ةدابع ىلإ ةوعدلا ءمالسلاو ةالصلا

 . كلذل ًاعبت يتأت تاحالصإلا ةیقبو

 ًاصلاخ ناك ام الإ لامعألا نم لبقي ال العو لج هللاو

 امل ًاقفاوم لمعلا نوكي نأ دبال اضيأو ءكرش هيف سيل «ههجول
 ةعدب هيف يذلا لمعلا لبقي ال هللاف ء یلاعتو هناحبس هللا هعرش

 (١) مقر)ملسمو ء٦۹ ء۱۳۹۹ مقر) يراخبلا هجرخأ 5١. ۲۱(.
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 لَمَعلف یر اقل و ناک نف 8 : یلاعت لاق ءكرش هيف ناک ام الو
 لاقو ء[٤٠٦ :فهكلا] « 0 6 دیر دامب كري الو الص المع

 ا 4 ايس وہ ار کو ہللا اودبعاو # *٭ : یلاعت

 هللا ةدابع نأل ؛ كرشلا نع ىهن لب « هللا ةدابعب رمألا ىلع رصتقی

 ىلع مدقم توغاطلاب رفكلاو ءكرش اهيف ناك اذإ لبقت ال

 دم لاي کیو تولا ركي نسم :ہللاب ناميإلا
e 
8 

 س ر ھ مح ©2 ۔ےےریڑھ ص روس ےہ

 ۲٤٢[. :ةرقبلا] © امل ماصفنأ ال ٌقثولا ةورعلاب كسمتسأ
 طس

 يفن نم ةنوكم يهف ہللا الإ هلإ ال ىنعم وه اذهو 5

 عيمجل لاطبإ (هلإ ال) «ديحوتلا تابثإو .كرشلا يفن «تابثإو
 نم لبقي ال هللاف «هدحو هللا ةدابعل تابثإ (هللا الإ) تادوبعملا

 هيف يذلا لمعلا لبقي الو .ههجول ًاصلاخ ناك ام الإ لامعألا

 ًالمع لمع نم» : ةَ لاق قل لوسرلا جهنمل ةفلاخمو ةعدب

 انرمأ يف ثدحأ نم» :ةياور يفو ,''”(در وهف انرمأ هيلع سیل
 ال لمعلا نإ :ءاملعلا لاق كلذلو '''ادر وهف هنم سيل ام اذه
 «لجو زع هلل صالخإلا :لوألا طرشلا :نيطرشب الإ لبقي

 دحأ لتخا اذإف ءب لوسرلل ةعباتملا :يناثلا طرشلاو

 باب ءماصتعالا باتك يف ًاقیلعت يراخبلاو (۱۸/۱۷۱۸ مقر) ملسم هجرخأ (١)

 همكحف ملع ريغ نم لوسرلا فالخ أطخأف مكاحلا وأ لماعلا دهتجا اذإ

 .دودرم

 )٢) مقر يراخبلا هجرخأ )۲٦۹۷( مقر) ملسمو ۱۷/۱۷۱۸(.
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 .ًاحلاص ًالمع نكي ملو «لمعلا اذه لبقي مل ؛نيطرشلا

 مانصألا نم هنسحتسي ام دبع نم نأ العو لج ربخأو

 ةدابعلا يف عجري ملو روبقلاو راجحألاو راجشألاو ءايلوألاو

 ناسحتسالا ىلع دمتعا امنإو ءب هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ

 هللا ربخأ ءةنسلاو باتكلا فلاخ ولو .هسفن هاوهت ام ىلع وأ

 : ىلاعت لاق ءرانلا هاوأمو ةنجلا هيلع مرح دق هللا نأ العو لج

 ::ساملا] € دا هوم ََّنَجْلا هع هَ مسح دقه هلأ كرش نم ملا >
 : ةغللا يف ميرحتلاف ءًاتاب ًاعنم ةنجلا لوخد نم هعنم : ينعي ٢

 ءاهيف هل عمط ال ءآتاتب ةنجلا لوخد نم عونمم كرشملاف «عنملا

 اوناك نإو ؛لجو زع هللاب كرشلا ةبقاع هذه ءرانلا هاوأمو

 ءالؤه ء٣ :رمزلا] حلر لا لإ آًويَرَمِل الإ مهدت اما : نولوقي

 لعجو ءةنجلا مهيلع هللا مرح «نيبئات ريغ «كلذ ىلع اوتام اذإ

 ءاذهل هبنتي ةاجنلا هسفنل ديري يذلاف .دابألا دبأ مهاوأم رانلا

 .هريغو اذه يف ةيلهاجلا رومأ ىلع يقبي الو

 سانلا َقّرَفَت يتلا يه ةلأسملا هذهو) : هللا همحر هلوقو

 ةعامج «كرشلاو ديحوتلا ةلأسم ينعي (رفاكو ملسم نيب اهلجأل

 «لجو زع هلل ةدابعلا اوصلخأو ءەب اونمآو هيي لوسرلا اوقدص

 ‹مهتدابعو مهكرش ىلع اوقبو هوفلاخ موقو ءنونمؤم ءالؤھ
 نيذلا رفكلا ممأ هيلع امك «لبق نم مهؤابأ هدبعي ناك امو
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 هيلع ناك ام ىلع ءاقبلا نوديري مهنأل ؛لسرلا نوضراعي

 نييك ىف كبك ني تل آم َكِدَكَو 8# : یلاعت لاق امك .مهؤابأ
 مهرتاَ ےک اّنِإَو دکآ حل اتاما اندو انا اهوفرتم لاق ال رد

 دک ام هس نأ تے :اولاقو ء۴٢٢۲ :فرخزلا] € > بودم

 امب كسمتلا يهو «مهتجحو مهتلاقم هذه ء[٢٦ :دوه] 4 انؤاَباَے

 . لجو زع هللا ريغ ةدابع نم «دادجألاو ءابآلا هيلع

 ن : يأ (ةوادعلا تعقو اهدنعو) : هللا همحر هلوقو

 بجي هنإف ءرافکلاو نينمؤملا نيب «نيكرشملاو نيدحوملا
 ىتح رافكلا ةبحم زوجت الف ءرافکلا اوداعي نأ نينمؤملا ىلع

 لاو تومي اموَق دس ال $ : ىلاعت لاق «سانلا برقأ اوناك ولو

 و ولو وسو هلأ اح نم تودو د رخآلا ِوَوَْلاَو

 مہ ىف بڪ کيلو مهري وأ هَتَْخِ وأ مُهَءاےا

 هلل ءالولا نم دبالف [۲۲ :ةلداجملا] 4ي جورب مُهَدَيأَو َنسيإلآ

 كرشلاو «نيرفاكلاو رفكلا نم ءاربلاو نينمؤمللو هلوسرلو
 يح ادب ءاسکإاو ةوادملا ؛ككييَو ادي ادیو کپ اًيَرََك ٭ نيك رشملاو

 ةالصلا هيلع ميهاربإ ةلم هذه ٤[ :ةلداجملا] * هدو اب اموت

 .مالسلاو

 «نايدألا نيب ةرواحملاب نآلا نوداني نيذلا امأ

 مهضعب لب ؛ةیوامس نايدأ اهلك اهنأو «نايدألا نيب ةمهافملاو
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 ءاج ام فالخ اذهف . یراصنلاو دوهيلا رفكت ال : لوقیو أرجتي

 ميهاربإ ةلم فالخو «نآرقلا هب ءاج ام فالخو ةا لوسرلا هب

 کءاباء اودس ال اوُنَماَء تلا ایا ٭ اهعابتاب انرمأ يتلا

 هوس نمو نيالا لع رفکلا اُس نإ لَا موخو
 :نولوقی ءالؤهو ٠٠۳ :ةيرنل] €( كوم مه كيلو خس

 دنع نم نايدأ اهلكو «ناميإ لهأو باتك لهأ ىراصنلاو دوهيلا

 دوهيلا نورفكت الو «نواعتنو اننيب اميف مهافتن « هللا

 ءالولا ىلع ءاضق ىهو ءةمئاق نآلا ةوعد هذه .ىراصنلاو

 لوسرلاب نمؤي مل نم لك ءرافکلاو نينمؤملا نيب ءاربلاو

 هب نمؤي مل نمف «هب نمؤي نأ الإ ًادحأ عسي ال اب لوسرلا ةثعب

 ءرافك مهف ؛لوسرلاب نونمؤی ال ىراصنلاو دوهيلاو رفاک وهف

 هذه ْنِم ٌدَحَأ يب ْمَمْسَي ال هديب ٍدّمحم ُسْفَن يِذَّلاو١ : ال لاق

 هب ُتْلِسْرَأ يذلاب ْنموُي ملو ُتوُمَي مث :ٌیناَرضَن الو ٌيدوهي ةَمَألا

 ًادحأ عسي ال ايب يبنلا ةثعب دعبف ۶''؛راثلا ٍباَحْضَأ نم َناَک الإ

 ول هللاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنإ ىتح «هتلم نع جورخلا

 . «يعابتا الإ هعسو ام ًايح ىسوم يخأ ناك

 (١) مقر) ملسم هجرخأ ۱٥١(.
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 ََرْآْلا يف وهو هنو لبق نلف امي علَسولا ريع عتبي نمو ٭ مالسإلا
 ۸٥[. :نارمع لآ] 43 رس خلا نم

 «تاودنو تارمتؤم نآلا اهل دقعت «ةلطاب ةوعد هذهف
 - هنومسي - نايدألا نيب براقتلل ةوعدلل لاومأ اهيف قفنتو

 نيبو !؟رفکو ناميإ نيب راوح !هللا ناحبس .نايدألا نيب راوحلا

 هللا لاق «داهجلا عرش اهلجألو) هللا همحر خيشلا لاق مث
 ساي ک٦ ےہ e السم لک يدل مور ْہ ےہ 1 0

 ُنِيْيلَا وڪيو ةَ ےروکت ال ىح مهولیفو # :ىلاعت
3 

 . ([۳۹ :لافنألا] ہک مل

 :رومأ ةثالث : رافکلا وحن انیلع بجاولاف

 « ىلاعتو هناحبس هلل ءادعأ مهنأل ؛مهتوادع :لوألا رمألا

 . هلوسرل ءادعأو

 لَك لوسرلا عابتاو ناميإلا ىلإ مهتوعد : يناثلا رمألا
 . نيملسملا ىلع بجاو رمأ اذه

 ءاوبأو مالسإلا ىلإ اوعُد اذإ مهداهج : ثلاثلا رمألا
 ا قَح ْمُهوُلِيِدَقَو # :ىلاعت لاق «مهلاتقو مهداهج بجاولاف
 ةلحرملاف «[۳۹ :لافنألا] 4 ملڪ نیلا نوكحيو ةو ےروکت 51 3 هيلو و رب باص ماي مے ی بے ےس ےس
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 لاق «لاتقلا نوقيطي رھا ناک اذإ ءلاتقلا مهعم ةريخألا

 ھورصحاو ٌرْموُدْحَو مت تیح نيكرْشمْلا ًاولنق اوقاف » : یلاعت

 نايب اهيف ةيآلا هذهو «ةيآلا [ه :ةبوتلا) رص لک َمُهَل اوڈمقَآَو
 ىتح «كرشلا ةلازإ :اهنأو «مالسإلا يف داهجلا نم ةمكحلا

 دجوي ال ىتح يأ ءكرشلا :ةنتفلاب دارملاو «ةنتف نوكتال

 .داهجلا نم دوصقملا وه اذه ءلل هلك نيدلا نوكيو «كرش

 ىلع ءاليتسالاو ةطلسلا عيسوت داهجلا نم دوصقملا سيل

 دوصقملا «دوصقملا وه اذه سيل «ةورثلا لوصحو «كلامملا

 وه اذه ‹«ضرألا نم كرشلا ةلازإو «لجو زع هللا ةملك ءالعإ

 دوصقملا .

 ءعافدلا مالسإلا يف داهجلا نم دوصقملا سیل كلذكو

 ال مالسإلا نإ :نولوقي «نيلوذخملا باتكلا ضعب هلوقي امك

 مالسإلا يف يذلا لاتقلا نکل «ةيشحو هنأل ؛رافكلا لاتقب رمأي

 دصل ؛مهلتاقن نحن انيلع اودتعا اذإ : ینعی ينعي «عافدلا لجأ نم

 اوُلُنَداَف 8# :لوقي العو لج هللا !هللا نا .طقف ناودعلا

 ةف تروُكَت ال قح مشوق >, ا :ةیحلتا َنيِكِرَشُمْل
 :لافنألا # لڪ نب | نوكحيو ٥۹[ يف لاتقلاب دوصقملا

 مالسإلا :  eمهوليفو #8 كرشلا ةلازإو ءنیدلا رشنو

 دوصقملا وه اذه ء۹ : لافنألا] 4ک نب نیلا نکو هتف نت ال قح



 تو لا لئاسم حرش

 : نيعون ىلع مالسإلا يف لاتقلاف ءهنم

 . نيملسملا زجع دنع «عافد لاتق : لوألا عونلا

 مهتردقو نيملسملا ةوق دنع «بلط لاتق : يناثلا عونلا
 . هيلع
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 مهنيدو مهتادابع يف ةيلهاجلا لهأ قرفت

 ةيناثلا ةلأسملا

 ے
 توو مےیرصرھ

 ص ےب یی

 كلذ نأ َنْوَرَيَو ءْمُحاَينُذ يف كلذكو ۳۲ :مورلا وحرف مهند ام
 نم مُكَل َعَرَس # » : هلْوقب نيّدلا يف عاَمِتجالاِب ىتآق ءُباَوَّصلا َوُه ۔ ا رک رےرس 0 .٠ ° > هس تت ١

 7 ےمےس سپر ےے رب ےس مس ےہ ےک 2 ۰ ہہ ا “2

 مب ءدي اَْيَصَو امو َكِيَلِإ اتَيَحْوَا یدّلاَو اسود ہہی ٰیعَو اَم نیلا
 لاقّو ١۳[« :ىروشلا] # هيف أوفر الو لا أومقأ نأ حوسعو ٰیموُمَو لاق فا کت کک دلا اق أ مم ترو
 تن وس تو 0خ 7 سس مول ا ۔ 5م هج 00

 : ماعنألا] ویک يف َمَهْنِم تسل اعيش اواو مهتيد اورق ذَا نإ # : ىلاَعَت
 hoc د 7

 أوقرمت نيِذْلاك اوك الو » :هلوقب مهتهباشُم نع اتاھتو ۹
 وَ انتو ٥۰ :درس دال 4 کل مَ ات دب نوكأ “0ے 7 5 ےس یی رم و 5 مہ ۔ سس هرم جر ر ےصےرہ
 الو ايي هللا لب أوُمِصتْعاَو » :ِهِلوَقب اینڈلا يف قل
 چپ ےس

 حرسشلا

 اهيف فلاخ يتلا لئاسملا نم ةیناثلا ةلأسملا ىه هذه

 اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ يهو ءةیلعاجلا لهأ ةي هللا لوسر



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 وچ حس 00 و ہہ يفو یت ول

 جا

 2 تے کدو سس وک

 ىراصنلاو دوهيلا نم ةيلهاجلا لهأ ةفص هذه ء[٣٣ ء۳۱ :مورلا]

 طمنلا اذه ىلع اوناك ةيلهاجلا للملا رئاسو «نيينثولاو

 هيلإ بستنيو هب يداني نيد هل مهنم لك «مهنيد يف نيقرفتم

 «ةيدوهيلا ىلإ وعدت ةيدوهيلاو «ةينارصنلا ىلإ وعدت ةينارصنلا
 یل اعت لاق انيك یا ةةنانبنلا نفكر. نافل نم كو

 دولا تسیل ئرصتلا تلاَقَو ءىس لع ئَردَصتلا تسيل دولا تاو #
 1٤۳[ :ةرقلا] 4وم ذَا لاق َكِلَلَك بكِكْلآ ولت ْمْهَو ویک ل

 مهل سیلو مهل باتك ال مهنأل ؛نوكرشملا مه نوملعي ال نيذلا
 سہ لپ ےک و تا

 مچ نوفل 2 هه کم ا موت مهب مک < لا

 هم O روفلتخع هيف

 اي 0 ہو ہہ رم : ةرقبلا]

 ٌتَقلَح امو # : ىلاعت لاق امك ءدحاو هللا نيدو «لطابلا ىلع وه
 ےس ےہ

 ایان 0 ۶ ء[٤٥ :تایراذلا] 8 نودي الا ىفولاَو نیا

 49 نوف عکّلمل کی نب یاو مكَفَلَع یا کیر اودع شالا
 :ةرقبلا] ۲١[ .
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 ال ہدحو هتدابع وهو دحاو هللا نيدف «يمجعو يبرعو ينثوو

 نيد مهنم ةفئاط لكل راصو مهنيد اوقرف ءالؤه نکل ؛هل كيرش

 اميف نيفلتخم اوناك مهسفنأ دوهيلاف ءرخآلا نيدلا نع فلتخي

 مهو ةفلتخم ًاقرف اوناك «نيفلتخم اوناك ىراصنلاو < 5

 . فالتخا ىلع نآلا ىلإ

 نم مهنم «مهتدابع يف نوقرفعم نوینٹولا برعلا كلذكو
 دبعي نم مهنمو ءرمقلا دبعي نم مهنمو «سمشلا دبعي
 ءايلوألا دبعي نم مهنمو .ةكئالملا دبعي نم مهنمو ءمانصألا

 * .راجحألاو راجشألا دبعي نم مهنمو «نيحلاصلاو

 مهعمجي ال «نييمأو نییباتک نم ةيلهاجلا لهأ ةلاح هذه

 : مورلا] 4( قُم میل ای ییز لک تايبزح مهدنعو «نيد

 وه امب حرفي ناسنإلا نوک ؛ءالتبالاو ةبوقعلا مامت نم اذهو ٢

 نم فاخي ناسنإلا نأو «سكعلا بجاولا ناك «لطابلا نم هيلع

 نکل «كالهلا نم فاخيو .«فارحنالا نم فاخيو ءلالضلا

 نوح [۴۲ *مرزئاژ ×6ر وخر مند اپ یز لک »> سكعلاب ءالؤھ

 ةلخِن اهنأ مهملا ءالطاب وأ ًاقح هيلع وه ام نوک ىلإ رظنلا

 وأ قح مهمهي الو ءمهتريشعو مهموقو مهدادجأو مھئابآ

 «لطابلاب ناسنإلا حرف اذإ ءناحتمالاو ءالتبالا نم اذهو ءلطاب

 . هنع لوحتي نلف لطابلاب حرف اذإ هنأل ؛ةبوقع هذهف
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 «كلذ نع اناهن العو لج هللاو «ةيلهاجلا لهأ ةفص هذه

 کلا نب © ڪرشنا ےری اَت الو : یلاعت لاقف
 نإ # : یلاعت لاقو [۳۲ ء۳۱ :مورلا] ء۷ اعيش أوناَكحَو مهد ًاوُفَرَف

 مث وللا لإ مسا اہلِ ءىس يف مهم َتَسَل امش اوناکو وي وفرف بلا
 71 ےک ےس ےس رش ص وے بم
 هلوسر ىلع لزناو »][10۹ : ماعنألا] % و ت د اوناک اب مہ
 دم

 ےہ ےہ پس رى ھے و 5 مر و یارک حرم یھ رح سس رم ل ل

 اَمَو َكِيَلِإ اکَيَحَوا یدَلاَو احن وپ یو ام نیلا ني مکل یس #۶
eےک ذعار ت ص ت ےس ےس  f xے47ے ےک  hoc4 هيف اوفر الو تا اومقآ نأ حوسيعو سومو مبا دپ اَنْيََصَو ٤ج  

 نيد وه يذلا نيدلا ةماقإ «هللا هعرش يذلا وه اذه 1١[ :ىروشلا]

 مهيلع ملسو هللا یلص «دمحمو ىسيعو ىسومو ميهاربإو حون

 مهنأل ؛ءالؤه ركذ نکل (اعمجمایشالا نید وھو « نيعمجأ

 ىسومو ميهاربإو حون ءةسمخلا ءمزعلا ولوأو لسرلا لضفأ

 مزعلا ولوأ مه  مهيلع ملسو هللا یلص  دمحمو ىسيعو

 ىلعو «لسرلا عيمج نم قاثيملا هللا ذخأو «لسرلا لضفأو
 َنِم انذخَأ دو : ىلاعت لاق «ةسمخلا ءالؤه ىلع صوصخلا

 اندر مر بأ یتیوو یر مَ حف نیم كلنمو مقدم نيل
 «دحاو مهنيد لسرلا عيمج و [۷ :بازحألا] < اًظيِلَء اقسم مُهنم

 لسرلا عيمج نيد اذه «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع وهو

 «قرفتلا الو فالتخالا لبقي ال ءاصوصخ ةسمخلاو ءامومع

 نيد امنإو «نيد ةفئاط لكل الو «نيد دحاو لكل نكي الف
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 در م و در
 © ٥٢[. :تايراذلا] 6( ردود عيل الا یضالاو نا تقل »|

 ءدحاو مهنيد نوكي نأ بجي سنإلاو نجلا قلخلا عيمج

 ىلع اهنيب ةدابعلاو ءالعو لج ةدابعلاب هللا دارفإو ءدیحوتلا وه
 لسرأو ًاباتك انيلع لزنأ لب ؛سانلا ىلإ اهلكو ام «لسرلا نسلأ

 يهو .ةدابعلا يه هذهو ءنیدلا وه اذه :لاقو السر انيلإ

 مهل اوعرشي نأ سانلا قح نم سيل ءيفیقوت نيدلاو «ةيفيقوت
 عرشی يذلا وه ءیلاعتو هناحبس هللا قح نم اذه لب ؛ًانايدأ

 هي ْنَدَأَي مل ام سرلا َنِي مهل اٹک اًوتككجرُش ره مآ » نيدلا
 رس لاف < لای و ةناحينم سس اکا اٹس اتا ب راو كا

 مهيلع ءهلسر نسلأ ىلعو «هبتك يف هلزنأو ءهللا هعرش ام

 هللا نع نوغلبم مه امنإ لسرلاو «يفيقوت وهف «مالسلاو ةالصلا

 لسرلا ةفيظو هذه «هدابعل هعرش ام هللا نع نوغلبي ءالعو لج

 «مهريغ لثم نيدلا اذهب نودبعتم مهو ءمالسلاو ةالصلا مهيلع

 «مهل هعرش يذلا نيدلا اذهب العو لج هللا نودبعي دابع

 . مهممألو

 اوفلتخاو اوفر دلك اوو الَو ٭ : ىلاعتو هناحبس لاقو
 اذه [١٠:نارمع لآل 4ٌةيِظَع ُباَذَع مل َكِلْوأَو ٹکا ماج ام دہ یم
 مهنيد يف اوقرفت نيذلا ةيلهاجلا لهأ لثم نوكن نأ انل يهن
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 ىوه نع وه امنإو ‹مهنم لهج نع اذه نکی ملو ءاوفلتخاو

 يذلاف ؛یوھلا اوعبتاو تانیبلا اوكرت 4 ثيل ہا ام دب ےلمب نم

 اوذختا  هللاب ذایعلاو ؛- ىوهلا وه قرفتلا یس

 یھب مکی اّمِإَف  بتكلا لزنأو لسرلا لسرأ ءدحأل ةجح

 اورفَکك َنيِدْلَاَو 9 ورح مه الو مولع ُتْوَحآلم یاده ت نمف یدُه
 ىو همم

 . [۳۹ ۳۸ :ةرقبلا] ×َنوُدلَِح ابف مه رانا بأ كلوا انياب ايدك

 ىلإ مدآ طبهأ نأ ذنم «سانلا كرت ام العو لج هللاف

 العو لج لاز ام لب ؛يبن البو نيد الب سانلا كرتي مل «ضرألا
 نأ ىلإ .مهل هنيبيو نيدلا سانلل عرشیو «ةعباتتم لسرلا لسری
 ةعاسلا موقت یتح هتلم خسنت ال يذلا ءب دمحمب مهمتخ

 كانهو الإ تاقوألا نم تقو هيف امف ءةنسلاو باتكلا اهدادمو

 فالح الل وا ني نیو ٠ لسرلا هب ٹءاج العو لج هللا نيد

 لع ںیانلِل نکی الم َنرْفَْمَو نرم السر ل ے٢٤ :رطاف] گرین
 مألوف نأ ا ةجح دحأل سيل ٠٠١[ :ءاسنلا] € لسرلا دعب ةجح و ا
 ور ل س ص رے

 هللاف ۹ :ةدئاملا] ذو يشب كج َدَقَف ريدي اكو ریش نم اتام

 . قلخلا ىلع ةجحلا ماقأ العو لج

 نع ال ؛لسرلا هب تءاج ام اوفلاخ ةيلهاجلا لهأ نكل
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 دوهيلا ًاصوصخ «ىوهلل عابتاو دانع نع وه امنإو «لهج

 لهأ هللا مهامس كلذلو ؛كلذب ملع ىلع مهف ىراصنلاو

 «ملع لهأو باتك لهأ مهنأ «مهيلع بيعلا باب نم «باتكلا

 . مهءاوهأ نوعبتيو «ىلاعتو هناحبس هللا رمأ نوفلاخي اذه عمو

 نأ مهرمأو «يلهاجلا كلسملا اذه كلست نأ ةمألا هذه هللا ىهن

 هيلع راس يذلاو هيي هلوسر ىلع هلزنأ يذلا نيدلاب اوکسمتی

 يذلا نيدلا وه اذه «نودشارلا ہؤافلخو كا لوسرلا ةباحص

 يف !وفلتخا اذإو .ةعاسلا موقت د نأ ىلإ ةمألا هب كسمتت نأ بجي

 رن تح لس ےس

 7 ودر یش يف عر نق # ةنسلاو باتكلا ىلإ هودري نأ ءيش

 ٥٤[. :ءاسلا] € گلا ولو هَ ونمو مك نإ لوس هَل

 انلاحأ العو لج هللا نکل ء«رشبلا ةعيبط نم فالتخالاو

 عجرن «بيصملا انّيأ يردن الو انفلتخا اذإ ةنسلاو باتكلا ىلع

 انذخأ قح هنأب ةنسلاو باتكلا هل دهش نمف «ةنسلاو باتكلا ىلإ

 ال «قحلا عابتا انفده نال ؛هانكرت قح ريغ هنأ ادهش امو «هب

 سيل «خويشلا وأ دادجألاو ءابآلا ميظعت وأ ءءارالل راصتنالا

 هدجو نيأ ؛نمؤملا ةلاض وه قحلا «نيملسملا نأش اذه

 4 رح كد را ولاَ و هلل اپ نومو مش نإ # قحلا فدهلا ءهذخأ

 ٦۹[ :ءاسنلا] 459 برات نسخا * عازنلا ىلع مكئاقب نم ٤٥[ :ءاسلا]
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 اذهلو «هباتك وهو «قحلا ىلع لديو عازنلا لحي ام انيف ىقبأ هنأ
 نآرقلا وهو +6٠0 :نارمع لآ] * ہا ٍلّبحب ًاوُمِصَتْعأَو # :لاق

 انا سس م روس تام تر
1 

 اور الو ٭ يوصخ الا هو ابرو أ ف فن

 ني ََرْفَح اق ٭ ٥٠١ :نارمع لآل € دقن رانا ني رفح اقش
 مكدقنأ ٠١[ :نارمع لآ] ا مگدقناق »م ةيلهاجلا نيد * رال

 .لجو زع هللا ةمعن اوركشاف «نآرقلا اذهبو «مالسإلاب
 وه باتكلا نأل ؛باتكلاب ماصتعالا وه هللا لبحب ماصتعالاو

 هنم تلفأ نمو ءاجن هب كسمت نم يذلا دودمملا هللا لبح

 . كله

 هيو ماسه لص م ص ر

 وللا َتَمَعَي أورك ذاو

۶ 

 مهنأ :ةيلهاجلا لهأ ةلاح نم انيلع هللا هصق ام اذه

 :مورلا € ورم میل ام يمزج لک امی ٹاک مُهنيِد اقَرَم »
 ماصتعالاب انرمأ مث ءمھب هبشتن نأ اناھن كلذ نع اناهن مث ء۲

 كالھلاو عازنلا نم نامأو فالتخالا نم نامأ وه يذلا هباتكب

 ايم هلوسر ةنسو ءالعو لج هللا باتكب ماصتعالاب الإ ةاجن الف

 لهأف ء١٠٠٥ :ارمع لآذ 4 أرَ الو اسم ولآ لب أوُمصتَاَو ٠٠
 امي بز کک # :یلاعت لاق امك «مهنيد يف نوقرفتم ةيلهاجلا
 ے2 ےن ےرمرھ

 ناک نإو مھبھذمب نورورسم ٢ : مورلا] وا َنوحرف مہدل
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 نيدلا عيض نم نأل ؛مهايند يف نيقرفتم اوناک كلذكو . ًالطاب

 لب ؛ةعامج مهعمجي ال نيقرفتم مهايند يف اوناكف ءايندلا عيض

 ةليبقلا ءامد حيبتست ةليبق لكو ءاهسفنب اهسفن مكحت ةليبق لك

 :اهلاوماو: ىرخألا

 مهنيد اوعيض امل هلي لوسرلا ةثعب لبق برعلا ةلاح هذه

 مهل ًامزالم عوجلاو قلقلاو فوخلا راصو مهایند اوعيض

 «تاراثو تاراغ اهلكو «بورح اهلك ةيلهاجلا تناكو ءامئاد

 يف جرزخلاو سوألاف «ةيلهاجلا يف نولتاقتي ةوخإلا ىتح

 نکل «ةيناطحق ةدحاو ةليبق ءبسنلا ةيحان نم ةوخأ مه ةنيدملا

 اهنومسي «ةنس ةئم نم رثكأ ترمتسا ةنحاط برح مهنيب تماق

 ءاھنودقوی دوهيلا ناكو ءجرزخلاو سوألا نيب «ثاعب برح»

 هللا مهعمج «ةنيدملا ىلإ رجاهو U تا مف

 ةدحاو ادي اوراصو ءنوملسملا ىخآتو «بورحلا تئفطو ءەب

 "×8 مھرگذ ام اذهو لَ لوسرلا عم

 نج و ون بي غنا خيم ےب كلت دنا رٹ ذإ یی

 بورحلا تافطناو ر الإ مهبولق نيب هللا فلأ ٠٠۳[ :نارمع

 امل برعلا لئابق ةيقب كلذك «مهايند تحلصو «مهنيب يتلا

 اونمأو و «مالسإلا يف اولخد

 «نينمآ ضرألا يف نوريسي اوراصو «مهلاومأو مهئامد ىلع
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 هل ضرعی الف ةليبق يأ نم رخآلا يبرعلا ىقلي يبرعلا راصو

 . لجو زع هللا نيد يف اوخآت « مهنيب ةبحملا تداس لب ؛ءوسب

 4 ٍءىَ ىف مہ تگ کت اوئاکَ مبيد أر لا نإ 3 : هلوقو
 أ ءًاعيش اوناکو مهنيد اوقرف نيذلا نم ةءارب هذه ۱٥١[ :ماعنألا]

 نوكي نأو ءًادحاو نيدلا نوكي نأ بولطملا نأل ؛ًابازحأ

 هب هللا رمأ يذلا وه اذه «نيدلا ىلع ةدحاو ةعامج سانلا

 وهو «هيلاوي هيي لوسرلاف كلذك ناك نمف ءیلاعتو هناحبس

 رمأ ىلع يقبو «عازنلا ىلع يقبو هنيد َقَرف نم امأ «هيلو
 . هنم ءيرب لوسرلاف «ةيلهاجلا

 يف «فالخلا وأ «فالتخالا ةقيقح فرعن نأ ىقبي توم هم

 و وت ةيهقفلا لئاسملا

 ؟مومذملا فالتخالا نم اذه لهف

 نيمسق ىلع فالتخالا : لوقن

 يف فالتخالاک «نيدلا يف فالتخالا :لوألا مسقلا

 نيدلا نأل ؛مرحمو مومذم فالتخا اذهو «ةديقعلاو ةدابعلا

 «يفيقوت نيدلا لب «ءارآلل ًالاجم سيلو ءداھتجالل ًالاجم سيل
 امہ كسمتن نأ انيلع ءاهيف داهتجالل لاجم ال «ةيفيقوت ةديقعلاو

 انئارآب لخدتن نأ نود «ةديقعلا نمو نيدلا نم انل هللا هعرش

 هب انلمع ليلد هب انءاج ام ؛ ةيفيقوت ةدابعلا كلذك .انتاداهتجاو
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 نم» :ثيدحل ؛هكرت انيلع بجي ةعدب هنإف ليلد هيلع سيل امو
 “در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ

 ةعدب لكو ءةعدب ةثدحم لك نإف «رومألا تاثدحمو مكايإو»
 ةدابعلا رومأو ةديقعلا رومأف ء'''(رانلا يف ةلالض لكو ءةلالض

 اهيف عبتت امنإو «ًادبأ اهيف فالخلل لاجم ال ًامومع نیدلا رومأو

 .ةمألا هذه فلس هيلع ناك امو «ةنسلاو باتكلا نم صوصنلا

 : ثيدحو ¢

 وهام وأ «لاجم هيف يأرلل اميف فالتخالا : يناثلا مسقلا

 نم ماكحألا طابنتساو «هقفلا لئاسم نم داھتجالل حرسم

 يف فلتخت سانلا كرادم نال ؛فالتخالا هيف عقي اذه «ةلدألا

 الو «ةروصحم عامجإلا لئاسمو «صوصنلا نم طابنتسالا

 لئاسملا نم عامجإ هيلع سيل ام نكل .اهتفلاخم زوجي
 لك ىطعأ العو لج هللاف داهتجالل لاجم ىه يتلا ةيداهتجالا

 هيلإ لصي امو «مهفلاو كرادملا نم هب ا بسحب ملاع

 لصح دقو «كلذ يف عورشم داهتجالاو «صوصنلا نم
 فالتخا اذهف .ءفورعموه امك ويي هدهع يف داهتجالا

 )١( مدقت ص۲٥ .

 )۲( ۔ ۲۰۹/۳) يئاسنلا هجرخأ  7١١مقر ۱٥۷۷( دواد وبأو هل ظفللاو )٥١/۱۲

 -  ۱۳هجام نباو (5701/ مقر )١/ ٣۰ -  ۳۱يذمرتلاو (57 مقر )0/ 45

 مقر  )۲٦۸۱ءاهتاثدحم رومألا رشو» هنم ةعطق ملسم مامإلا جرخأو هوحنب

 .(851/ مقر) «ةلالض ةعدب لكو
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 يف الو ةديقعلا ىف اقالتخا یس و يداه الاف

 يف سانلا ناكو ءهقفلا لئاسم یف فالتخا وه امنإو ءقيدلا

 ىلع داهتجالا اذهو .نوفلتخيو نودهتجي هيي يبنلا دهع

 بجيف هيف نيفلتخملا نيفرطلا دحأ عم لیلدلا رهظ مسق

 ءارآ ضرعتف «ليلدلا هيلع مقي مل ام كرتو «ليلدلا هيلع ام ذخأ

 كرتو هب ذخألا بجو ليلدلا هيلع لد امف «ليلدلا ىلع ءاھقفلا

 باوصلل قفوي مل يذلا دهتجملا ىلع بجيو «هفلاخ ام

 زوجي الو «باوصلا ىلإ عجريو قحلا لبقي نأ ليلدلا فلاخو
 ىلع هعبتن نأ انل زوجي الو ءیطاخلا داهتجالا يف رارمتسالا هل

 اوضرعا :نولوقيو اذهب اننوصوي ةمئألاو ء یطاخلا داهتجالا

 : لوقي هللا همحر ةفينح وبأ مامإلاف «ةنسلاو باتكلا ىلع انلاوقأ

 اذإو «نيعلاو سأرلا ىلعف كي لوسرلا نع ثيدحلا ءاج اذإ»

 «نيعلاو سأرلا ىلعف ةي هللا لوسر ةباحص نع ثيدحلا ءاج

 اذه .«لاجر مهو لاجر نحنف نيعباتلا نع ثيدحلا ءاج اذإو

 .ةعبرألا ةمئألا مدقأ ءةفینح يبأ مامإلا مالك

 هيلع دودرمو دار انلك» : لوقي هللا همحر كلام مامإلاو

 لوقيو ‹ اع هللا لوسر : ینعی ۔ (ربقلا اذه بحاص الإ

 ءلجر نم لدجأ لجر انءاج املك وأ» : هللا همحر
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 لدجل دمحم ىلع ليربج ےب لزنامانكرت
 هللا همحر كلام مامإلا مالك اذه «!؟ءالؤه .

 حلصأ ام ةمألا هذه رخآ حلصي ال» : هللا همحر لوقيو

 مالك اذه .ةنسلاو باتكلا ؟اهلوأ حلصأ يذلا وه ام .«اهلوأ

 . هللا همحر كلام مامإلا

 نوملسملا عمجأ» :لوقي هللا همحر يعفاشلا مامإلاو

 اهعدي نأ هل نكي مل كي هللا لوسر ةنس هل تنابتسا نم نأ ىلع

 لوسر لوق يلوق فلاخ اذإ» :هللا همحر لوقيو .«دحأ لوقل

 : هللا همحر لوقيو ء(طئاحلا ضرع يلوقب اوبرضاف هلك هللا

 همحر يعفاشلا تاملك هذه .«يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ)

0 

 اوفرع موقل تبجع» :لوقي هللا همحر دمحأ مامإلاو

 : لوقی ىلاعت هللاو !نايفس يأر ىلإ نوبهذي ءهتحصو دانسإلا

 باع متی E ةت نأ ءور نع َنوُمِلاَحي نبذ رَدْحَلَف »

 در اذإ هلعل «كرشلا ةنتفلا ؟ةنتفلا ام يردتأ ٠۳[ :رونلا] * ۂرآ

 غيزلا نم ءيش هبلق يف عقي نأ - ةي لوسرلا ينعي  هلوق ضعب
 .«كلهيف

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس يف هتمجرت رظنا )1١/ 070-14 .
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 ملع نع اودهتجا ءنیدھتجملا ةمئألا لاوقأ هذه ءأذإ

 لب «ةمصعلا مهسفنأل اوعّدَي مل نکل داھتجالل ةيلهأ نعو

 ىلع بجيف «ليلدلا قفاو ام مهلاوقأ نم ذخؤي نأ اوصوأ

 «يعفاشلا لوقب ذخأي نأ يعفاشلا عم ليلدلا ىأر اذإ يلبنحلا

 لوقب ذخأي نأ يفنحلا عم ليلدلا ىأر اذإ يعفاشلا ىلع بجاوو

 نأ يلبنحلا عم ليلدلا ىأر اذإ يكلاملا ىلع بجاوو «يفنحلا

 سيل «ليلدلا عابتا وه ضرغلا نأل ؛يلبنحلا لوقب ذخأي

 امنإو «مهتمئأل نوبصعتي الف ءنالف الو نالف لوق ضرغلا

 مامإلاو ةيميت نبا مالسإلا خيش اذهو .طقف ليلدلل نوبصعتي

 اذهب نورمأي مهلك باهولادبع نب دمحم مامإلاو ميقلا نبا

 هيلع ماق ام اوذخف ءءاملعلا لاوقأ يف اورظنا :نولوقيو

 نس مما یا قال

 «بصعت ال «ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه اذه

 ؛اهكرتنو بهاذملا ضفرن نأ اذه ىنعم سیل نکل
 «ةميظع ةورث هنأل ؛ةمئألا هقف نمو بهاذملا نم دیفتسن لب

 . بجاولا وه اذه «هلوقب اهذخأ ليلد هعم ناك نم «ليلدلا عباتن نکل

 :ىلاعت لاق «ملعلا لهأ لأسي ليلدلا فرعي ال نمو

 كنأل ؛[٤٥ :لحنلا] 4 ن وماش ال مرتك نإ دلا لهأ ًاولکسف اولس

 «ليلدلاب ذخ «هلل دمحلاف «فرعت تنك اذإف کک
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 ا رے

 . بجاولا وه اذه «ملعلا لهأ لأست فرعت ال تنك اذإو

 هيف رهظي مل ام يهقفلا داهتجالا :اذه نم يناثلا مسقلا

 راكنإ ال اذهف «لمتحم نيلوقلا الك لب ؛نيلوقلا دحأ عم ليلد

 الف «ليلدلاب اهنم ءيش حجرتي مل ماد ام ءداھتجالا لئاسم يف

 هدنع نوكي الأ ةطيرش ؛لاوقألا نم لوقب ذخأ نم ىلع راكنإ
 يلبنحلا رکنی ال كلذل ؛قحلا هدصق امنإو ءىئوه وأ بصعت

 ةمئالاو «يكلاملا ىلع يعفاشلا رکنی الو «يعفاشلا ىلع

 عقو ام «دمحلا هلو ءنامزلا رادم ىلع ةوخإ مهعابتأو ةعبرألا

 نم ءيش عقو نإو ؛تازازح مهنيب عقو الو «تاوادع مهنيب

 نکل «مهب ةربع ال نيذلا «ةبصعتملا ضعب نم وه امنإف كلذ

 مهنيب سيل - هلل دمحلاو  ةعبرألا بهاذملا باحصأ روهمج

 مهضعب يلصيو «نوجوازتي «تازازح الو قرفت الو ءادع

 نأ عم «نوخآتیو «ضعب ىلع مهضعب ملسيو «ضعب فلخ
 يتلا «ةلمتحملا ةيداهتجالا لئاسملا ضعب يف فالتخا مهدنع

 ةملكلا اولاق انه نمو «ضعب ىلع اهضعب ناحجر رهظي مل
 . (داھتجالا لئاسم ىف راكنإ ال» :ةروهشملا

 ةيداهتجالا لاوقألا ا ناك اذإف

 يأر ىلع نيعمتجم ءاهضراعي ام الو اهفلاخي ام رهظي مل يتلا
 اذه قرفي نأ دحأل غوسي الف «ةيهقفلا ءارآلا هذه نم

 . فالتخالا مدعو قافولا يغبني لب «عامتجالا
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 ةليضف رمألا يلو ةفلاخم مهرابتعا

 ةناهمو ةلذ هل دايقنالاو هتعاطو

 ةشلاثلاةلأسملا

 عمّسلاو «4 ف 1 ا رئآلا يلو ةفلاَحُم نِ

 عا ا كا هللا لو مر م لاف ٹناھَمَو لذ هل ةعاطلاو

 .ءاَعآَو یدبََو َكِلَذ يف ظلَعَو ةَحيِصّتلاَو ْمُهَل ةَعاطلاو

 اک مافن ابو ےک - يتلا يِه ثالثا لئاَسَملا ِِذَهَو

 الو ةودبعت نأ نَا : اثالث کل ْئَضْوَي هللا نإ : لاق هن ججصلا يف

 ْنَأَو اوفر الو ًاعيِمج هللا لبَحب اوُمِصتَْ مَن ْنَأَو ایش هب اوك رش

eسالا نيد يف ُلَلَح ْعَقَي مل و  

 [ . اهضعب ذا ثالثا هذه یف لآلخإلا بسب لإ ْمُماينِدَو

 ءرمألا يلول نوعضخي ال مهنأ :ةيلهاجلا لئاسم نم

 ؛ةيرحو ةليضف اهنوربتعي ريمألا ةيصعمو فلذ اذه نأ نوریو

 )١( مقر) ملسم هجرخأ ۱۷۱١(.
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 مهنأل ؛ريمأ مهعمجي الو مامإ مهعمجي ال كلذلو

 . ربکو ةفنأ مهدنعو .«نوعضخي ال

 يلول ةعاطلاو عمسلاب رمأو مهتفلاخمب مالسإلا ءاجف

 ایاَي # :ىلاعت لاق «حلاصملا نم كلذ يف امل ؛ملسملا نا

 رمأف ٥٥[ :ءاسلا) 4 کن الا وأو لولا أومیطاو هللا اومیطُ اوُنماَء ندا
 .ةيصعملا ريغ يف كلذ ددح ةي لوسرلاو ںومألا ةالو ةعاطب

 امنإ) :لاقو '''؛قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال١ :لاقف

 ةيصعم ريغ يف رمألا يلو ةعاط بجتف .''”فورعملاب ةعاطلا

 ءرومألا ةيقب يف فلاخی ال نکل ءعاطی الف ةيصعمب رمأ اذإ « هللا

 ةيقب امأ «ةيصعم اهيف يتلا ةصاخ ةلأسملا هذه يف عاطي ال

 هنأ ماد ام ‹فلاخي الو «كلذ ببسب هتعيب ضقتنت الف رومألا

 «ةملكلا عامتجا نم رومألا ةالو ةعاط يف امل ؛مالسإلا ىلع

 نم مولظملا فاصنإو «نمألا بابتتساو ءءامدلا نقحو

 سانلا نيب مكحلاو ءاهباحصأ ىلإ قوقحلا درو «ملاظلا

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو (۱۳۱/۱) دنسملا يف دمحأ هجرخأ )١(

 ۰ مقر)

 «فورعملا يف ةعاطلا امنإ ‹ةيصعم يف ةعاط ال» : ظفلب يراخبلا هجرخأ (۲)

 794/١85٠(. مقر) ملسمو .(17/7ها/ مقر)
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 اوعمسا» : يب لاق امك ءرفكلا ىلإ لصي مل ام ءًاقساف ناك ولو

 هللا نم هيلع مکدنع ًاحاوب ًارفک اورت نأ الإ ءاوعيطأو

 هل عمسُي هنإف ءرفكلا نود هيصاعم تماد امف «''”«ناهرب

 ةحلصمل هتعاطو هتيالو نکل .هسفن ىلع هقسفو «عاطيو

 ملا

 «يوق هنكل قساف ًانالف نإ : ةمئألا ضعبل ليق امل اذهلو

 :لاق ؟ةيالولل حلصي امهيأ «فيعض هنكل حلاص ًانالف نإو

 امأ .نيملسملل هتوقو «هسفن ىلع هقسف نأل ؛يوقلا قسافلا

 . نيملسملا رضي هفعضو هسفنل هحالص نإف حلاصلا اذه

 راج نإو لب .هسفن يف ًاقساف ناك نإو عاطيو هل عمسُیف

 برضو كلام ذخأ نإو عطأ» : ةي هللا لوسر لوقي ءملظ نإو

 وه يتلا ةدسفملا نم حجرأ ةحلصم هتعاط يف نأل ؛''؛كرھظ

 ىلع ءاقبلا ةدسفم نم مظعأ هيلع جورخلا ةدسفم نألو ءاهيلع

 الالخإو ءامدلل ًاكفس هيلع جورخلا يف نأل ؛ صاع وهو هتعاط

 . ةملكلل ًاقیرفتو نمألاب

 رومألا ةالوو ءارمألا ىلع اوجرخ نیذلل لصح اذامو

 )١( مقر) ملسمو ء٦ مقر) يراخبلا هجرخأ ۰۹ ٦٢/١۱۷(.

 )۲( مقر) ملسم هجرخأ ۱۸٢۷(.



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
] 

 دهع يف ذاذشلا نم ةغزان نإ امل لصح اذام ؟خيراتلا هّصق امم

 ريمأ اولتقو ةعاطلا اصع اوقشو اوماق هنع هللا يضر نامثع

 ىلإ تاسكتلا نم نينمؤملا ىلع لصح اذام ؟نامثع نينمؤملا

 لازي الف ؟هلتقو نينمؤملا ريمأ ىلع جورخلا ببسب ؛نآلا

 كلذكو ءدسافملاو ةيلاؤتملا ٹاسگنلا نم نوناعي نوملسملا

 ةیئزج ةدسفم هيف ناك نإو هتعاط ىلع ربصلا ةالولا ةيقب قح يف

 هتعاط الل يبنلا بجوأ كلذلف ؛هيلع جورخلا ةدسفم نم فخأ

 هنإف ءاملاظ ناكولو ءًاقساف ناك ولو «مالسإلا نع جرخي ملام

 ةمیظعلا ةدسفملل ًاءرد ؛ةيئزجلا دسافملا هذه ىلع ربصي

 .فورعم ءيش اذه ءامهالعأ عفدل نيررضلا فخأ باكتراو

 جورخلا يف ةدسفملا تناك الإ مهمامإ ىلع اوجرخ موق نم امو
 . هتعاط ىلع ربصلا يف ةدسفملا نم مظعأ هيلع

 يف مالسإلا لهأو :ةيلهاجلا لهأ نيب ام قرف اذهو

 ةالول ةعاطلا نوري ال ةيلهاجلا لهأ ءرومألا ةالو ةلأسم

 ةالو ةعاطب رمأ هنإف :مالسإلا امأو .ةلذ كلذ نوريو ءرومألا

 يف قسفلا نم ءيش مهدنع ناك نإو «نيملسملا رومألا

 كلذ يف نال ؛مهيلع ربصي «سانلل ملظ مهدنع وأ «مهسفنأ

 نيملسملل راضم مهيلع جورخلا يفو «نيملسملل حلاصم
 مهفارحنا عم مهتعاط ىلع ءاقبلا يف يتلا دسافملا نم مظعأ
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 ءاج يتلا ةميظعلا ةدعاقلا هذه «مالسإلا نع مهجرخي ال يذلا

 امك  ةيلهاجلا لهأ امأو .ميظعلا رمألا اذه يف مالسإلا اهب

 ةغاط الون اعمس نور الو, ةنالو" ةاقعتا نوری ال ب قبس

 تايرحلاب نولوقي نيذلا ءنآلا ةرفاكلا ممألا مهلثمو

 ءةيجمه ؟نالا مهتاعمتجم نوكت اذام «تايطارقميدلاو

 «نمأ بارطضاو رشو «ضارعأ داسفو بلسو لتق «ةيميهب

 نکل «تارمدم مهدنعو ةحلسا مهدنعو :ئربك لود مهو

 تناك ام ىلع نوقاب مهنأل - هللاب ذايعلاو  ةيميهب ةلاح مهتلاح

 . ةيلهاجلا هيلع

 مهل ةحيصنلاب رمأو ءمھل ةعاطلاو عمسلاب كك يبنلا رمأو

 مهبسو مهيف مالكلا امأو .حصانلا نيبو مهنيب ءأرس

 مهيلع سانلا بلؤي هنأل ؛مهل شغلا نم اذهف ؛مهبايتغاو

 ءاعدلا امأ .رومألا ةالول ةنايخلا نم اذهو ءرشلا لهأ حرفيو

 مھل ةحيصنلا نم وهف «سلاجملا يف مهبئاعم ركذ مدعو مهل

 يف هيلإ ةحيصنلا لصوي هنإف مامإلا حصني نأ ديري ناك نمو

 هب لصتي نم هل ىصوي نأب امإو «ةباتك امإو «ةهفاشم امإ ءەسفن

 . روذعم وهف نكمتي مل اذإو ؛ءيشلا اذه نع هغلبيو

 مامأ وأ ربانملا ىلع وأ سلاجملا يف سلجي هنأ امأ

 «ةحيصنلا نم سیل اذهف «مهبيعيو رومألا ةالو بسيو ةطرشأ
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 ءاعدلا لمشت مهل ةحيصنلاو ءرومألا ةالول ةنايخلا نم وه امنإو

 ء سانلا ىلع اهئاشفإ مدعو مهبويع رتس لمشتو ؛حالصلاب مهل
 ىلإ اهنولكي يتلا لامعألاب مايقلا :مهل ةحيصنلا نم كلذكو

 نم اذه ءاھب مايقلا يف ةالولا ىلإ اهب نودهعيو «نيفظوملا
 . رومألا ةالول ةحيصنلا

 : هللا همحر خيشلا لاق مث

 هنأ يف هنع حص اميف اهنيب عمج يتلا يه ثالثلا هذهو

 ءًائيش هب اوكر شت الو هودبعت نأ : ًاثالث مكل ىضري هللا نإ» : لاق

 نم اوحصانت نأو ءاوقرفت الو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعت نأو

 الإ مهايندو سانلا نيد يف للخ عقي ملو “'«مكرمأ هللا هآلو

 .اھضعبب وأ تافصلا هذهب لالخإلا ببسب

 لئاسملا هذه ةي يبنلا عمج دقو : هللا همحر خيشلا لوقي

 : يهو ءاهركذ مدقت يتلا : ينعي «ثالثلا

 ءايلوألا نودبعي اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ : ىلوألا ةلأسملا
 4 ہللا دنع اوفس ءالوته ےرولوفیو # : نولوقیو «نيحلاصلاو پر ر 2 رک ۔ے۔ے

 يف نيقرفتم اوناک ةيلهاجلا لهأ نأ : ةيناثلا ةلأسملاو

 (١) يف مدقت ص١۷٤ 5
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 . مهايندو مهنيد

 نوريو ءرمألا يلول نوعضخي ال مهنأ : ةثلاثلا ةلأسملاو

 الك هللا لوسر اهعمج ثالثلا لئاسملا هذه .ةناهمو ةلذ كلذ

 «ةدحاو ةملك يف باطخلا لصفو ملكلا عماوج يتوأ يذلا
 لوو دعت نأ : ًاثالث مكل ىضري هللا نإ» : كي هلوق يف كلذو

 نأو ءاوقرفت الو ًاعيمج لبحب اومصتعت نأو ءًائيش هب اوكرشت
 . '"”(مكرمأ هللا هالو نم اوحصانت

 يف لخديو «ًائيش هب اوكرشت الو هودبعت نأ : ىلوألا

 . نيحلاصلاو ءايلوألا ةدابع كرشلا

 سکع ءاوقرفت الو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعت نأ : ةيناثلا

 مهنيد يف نيقرفتم اوناك مهنأ نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام

 اوكسمتت نأ وه هب ماصتعالاو «نآرقلا وه هللا لبحو «مهايندو

 نآرقلا نل ؛هنع مكاهن ام اوبنتجتو «هب مكرمأ امب اولمعتف ءەب

 مھایندو مهنيد يف دابعلا حلاصمب ليفكلا ينابرلا جهنملا وه

 . ءاقشو باذع هب كسمتلا مدعو «ةمحر هب كسمتلاف

 فالخب اذهو ءمكرمأ هللا هالو نم اوحصانت نأ : ةثلاثلا

 اذهو ءرمألا يلول نوداقني ال نيذلا ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام

 (١) يف مدقت ص١۷ 8
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 مدعو «هتعاطو هتحصانمو ءرمألا يلول دايقنالاب رمألا هيف

 رشنو هبويع ركذو سانلا مامأ هيف مالكلا مدعو ءهيلع جورخلا
 اذه سيل ءرمألا يلول ةنايخلا نم اذه نأل «سانلا نيب هبويع

 «ةحيصن هذه نأ معزي سانلا ضعب ناك نإو ءةحیصنلا نم

 ةوادعلل ءاقلإو ءرشو ريهشت اذه امنإو «ةحيصن تسيل هذهف

 ةرضم وه لب ءأدبأ ةحلصم هيف سيلو «ةيعرلاو يلاولا نيب

 ءسانلا نيد يف عقي يذلا للخلا نأ هللا همحر - نیب مث

 ءاهضعبب لالخإلا وأ ثالثلا هذهب لالخإلا هببس امنإ مھایندو

 .رمألا يلو ىلع جورخلاو «قرفتلاو ء للاب كرشلا وهو
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 هراضمو ىمعألا ديلقتلا

 ةعبارلا ةلأسملا

 0 ٌكيِلْقَتلا اًهَمَظْعَأ :ٍلوصَأ ىَلَع ديب متي نِ
 امك مهرخآو ْمِهْلَوَأ ءراَفگلا عيمجل یر ةذدعاقلا

 تی آم كِل کو : یلاَعَت

 «[۲۳ :فرخزلا] ہی  تودمقم م مهر ع الو 7 ابا اندو

 اتو ام مِّن لب اولا هللا لَا آم أوم أوُعبَتأ مه لیق اًدإَو ¥ : ىَلاَعَت َلاَقَو

 0 تل باذع لل مهوعدی نطيّقلا ناك رکو اناا هڪ

 ا ٥ دعا اکا لف # :ِهِلْوَقب ْمُهاَتاَف ء[٢۲ :نامقل]

 ونود نم اوُعيلَت الو کیر نم مکمل کز أ [ماوُعِمَتأ ¥ :ةلوقو ڈڈیال ١٦

 .[[۴ :فارعألا] 4ںوُرگد امام الو

 حرسشلا
 تءاج ام ىلع مهنيد نونبي ال مهنأ : ةيلهاجلا لئاسم نم

 ىلع مهنيد نونبي امنإو «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا هب



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 
 نإو ءاضعب مهضعب دلقی نأب «ةاكاحملا وهو ءدیلقتلا :اهنم

 : یلاعتو هناحبس لاق امك «ةودقلل حلصي "ل دلقملا ناك

 دج اتا اموفرمم لاق الا ریزت نم ترق ىف َكِلَبَق نم السر آم َكِيَدَكَي »
 2 ر ہر

 . [۲۳ :فرخزلا] ه# تںودمقم مهرتاَ لَعاَنَِو وَ ےکآ جلع ات اباء

 مهنأل ؛بلاغلا يف لاملاو ةيهافرلا لهأ : مه اهوفرتمو

 نإف ءارقفلاو ءافعضلا فالخ «قحلا لوبق مدعو رشلا لهأ

 باحصأ مه فرتلا لهأف . چ0 72

 لاملا باحصأ يأ ٭ امفَمم لاق الإ لاملا باحصأو هاجلا

 ةلم ىلع : يأ [۲۳ :فرخزلا] #ٍَم کا لم اتباع اندو نإ 2 مهيف هاجلاو

 مكيلإ ةجاحب انسل : ينعي «مهنيد ىلع مهل نوعبتم انإو «نيدو

 مهيلع لسرلا عابتا نع مهينغي اذه نأ نومعزي «لسرلا اهيأ
 رومأ نم وهو «ىمعألا ديلقتلا وه اذهف «مالسلاو ةالصلا

 . ةيلهاجلا

 لاق «ءادتقاو ًاعابتا یمسی اذهف ريخلا يف ديلقتلا امأ

 ميِهرتإ واباء لم ٌُتَعّياَول : مالسلا هيلع فسوي نع ىلاعت
 TA] : فسوي] 4یک نم هلأ رَ نأ راك ٹن ل 0 روقعتو قىسا و

 نرجتهملا ني نووالا :تررئْکلاو ھا: لات لاو

 . نسحب مهوعبتأ َندَلأَو ِراصنَأْلاَو

 بك ليَ اًدإَو## ةيلهاجلا لهأ یف ىلاعت هللا لاق اذهلو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 ا ت رے ھم یل

 لب اوُلاَك لا درن 1م أوُعِمّتأ
 مک ےک ےس

 س
 تراك ولو اما هلع افلا ام ام عت

 ال يذلاف [۱۷۰ :ةرقبلا] ےس ایس قنا

 لقعي نميف ةودقلا امنإ «ةودقلل الحم سیل يدتهي الو لقعي

 ىمسي اذهو «ةيلهاجلا رومأ نم ىمعألا ديلقتلاف «يدتهيو
 . هعبتا نمو ةي هللا لوسر وه ةودقلا نال ؛ بصعتلاب

 مه لیق اڌو » : ىلاعت لاقو : هللا همحر خيشلا لاق

 ْنطِيَفلا داك َوَلوأ كب وع اکو ام مَن لب اولاق لا گنا آم وع
 ٢٢[. :نامقل] € ٍريعّسلا پاَذَع لإ مه 7

 وهو 4 هللا َلَنَأ آم أوعبت رن » نیرفاکلاو نیکرشملل لیق اذإو
 تا ےک ا ا ام عين لب اولاق # نآرقلا
 مر رک جد

 4٭ < ريعّسلا پاذع لإ # ءابآلا ءالؤه وعدي يأ 4 مهوعدي

 عابتأ نم اوناک نإو مکئابآب نودتقت : ينعي ؟ريعسلل مهنوعبتتأ

 .هرمأ يف رظني هنأ بجي لقاعلا ؟ريعسلا ىلإ مهلآمو «ناطيشلا

 .دلقي نميفو

 آَمّسِإ لف ٭ # :هلوقب مهاتأف :هللا همحر خيشلا لاق مث

 تک تے ۔_ کیا

 ۔ہ نمي میل زن آما وعيا #9 : "ھ77 :اس)  ِةَّنِج نم رْکيحاصی

 .[۳ :فارعألا] توک ام اليل aE اتال گیر

 نحت : نولوقی مهف ءةيآلا هذهب ةي هللا لوسر مهاتأ : يأ



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
me0۸|  

 ًادمحم نونعي «لجرلا اذه عيطن الو ءانؤانا ةيلع ا كنت

 اذه مكل لاق اميف اوركفتو اورظنا :لوقي العو لج هللاو . هي

 ثم لی أوموفت نأ # ءةیبصعلا مكذخأت الو ءاوركفت «لجرلا
 هيلإ مكاعد اميف نورظنت «ىدارفو تاعامج ٤٤[ :ابس] 4 ئدرُفَو

 مكل زوجي الو «هعابتا مكيلع بجو آقح ناك نإف كي دمحم
 . دادجألاو ءابالا هيلع ناك ام ىلع ءاقبلا

 نوكي لب ؛ةيبصعلاو ىوهلل ال : ينعي 4 لب أوُموُعَت نأ »
 «نينثا نينثا € ئَدّرُفَو ىثم # قحلا نوديرت ءهلل مكمايق
 وأ نیسلاجلا نواعت نأل ؛ةسلج نودقعيو «نوعمتجيو نوركفي

 ولخی نأ «ىدارف وأ ءقحلا ىلإ لوصولا ءاجر هيف ةعامجلا

 قح هنأ دجیسو هِي لوسرلا هب ءاجام لمأتيو ءرکفیو هسفنب
 اد نعي ا ار ےک فا اعف

 وه لب ؛نونج هب سيل وهو ءنونجم هنإ :نولوقت يذلا ا
 ءقلخلا ملعأو قلخلا حصنأو هلي قلخلا لقعأو لاجرلا لقعأ

 ءاوركف ؟نونجم هنإ :نولوقت فيكف «مالسلاو ةالصلا هيلع

 فرصت لثم يه له «هتافرصت يف اورظنا ءهلقع يف اورظنا

 قدي ني كل و الروخ نإ كيت باک او دلا

 لحيس هنإف «هوعبتتو هب اونمؤت مل ْنِإ ٤٤[ :ابس] € ٍديِدَس باع

 مكل ديري ؛مکل حصان مكءاج وهف «ديدشلا باذعلا مكب



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 يف حالفلاو حالصلا مكل ديريو «ةاجنلا مكل ديريو «ريخلا

 هنإ نولوقت «فصولا اذهب هنوفصت فيكف «ةرخالاو ايندلا

 ؟هب ءاج امل لمأت نودبو ركفت نودبو ةّيور نودب ءنونجم

 «سانلا لاوقأ يف رظني نأ لقاع لك ىلع بجي اذكهو

 قحلا لبقيف ءباوصلا نم أطخلا ىريو ءاهصحفيو اهزيميف
 ىلع ءاقبلا ىلع ىمعألا ديلقتلا هلمحي الو ءأطخلا دريو
 . لطابلا

# FF ۴ 



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
l= 

 ہدنتسم ىلإ رظن نود رثكألا هيلع امب جاجتحالا

 ةسماخلا ةلأسملا

 هب َنوُجَتْحَيَو ,رثكألاب رارغالا : مهدعاوق د ربك نم َّنإ]

 ََلقَو هّتبرْعب ِءيشلا نَالطُب یلَع َنوُلِدَتْسَيَو ءِءئشلا ةَحِص یلع

 .[ِنآرُقلا نم عضْوَم رْیَغ يف ُهَحَضْوَأَو َكِلَذ ةضب اتا ءِهلْهَأ

 حرسشلا

 ىلع نيرثكألاب نولدتسي مهنأ :ةيلهاجلا لئاسم نم

 هيلع ناك امف «قحلا ريغ ىلع نيلقألاب نولدتسيو «قحلا
 ءقح ريغ وهف لقألا هيلع ناك امو ءقحلا وهف مهدنع رثكألا

 اذهو .لطابلا نم قحلا ةفرعم يف مهدنع نازيملا وه اذه

 ألا فوت رس عش و و : لوقی العو لج هللا نأل ؛أطخ

 وصرخ الا مه نو لا الإ و نإ کا ليس نع کول
 ك ںیاتلا رٹکُ كلو # : یلاعتو هناحبس لوقيو «[117 :ماعنألا]

 انَدْجَو امو : ىلاعتو هناحبس لوقيو «[187“ :فارعألا] 4 وملعب
 هدد هرمي ع

 ٠١[« 7 :فارعألا] « نيِقِسْفَل مهر ڪا نمو كو OT مهر ڪپ
 ںی ےس ےس



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
- 

 ره نا سلا لب اتار اة رثكلا رم ن نا نياك تلر ولا
 وه هنإف ۔ًادحاو ناك نإو  قحلا ىلع ناك نمف ءقحلا

 ىلع ةرثكلا تناك اذإو «هب ءادتقالا بجي يذلا وهو «بيصملا

 «قحلاب ةربعلاف ءاهب رارتغالا مدعو اهضفر بجي هنإف لطاب
 کت اتنا هاه تاج ترس ال: قعلا اتنا لوقت «فللذلو
 ءادتقالا بجي يذلا وهف قحلا ىلع ناك نمف .قحلاب لاجرلا

 . هب

 دق ةلقلا نأ ربخأ  ممألا نع صق اميف  العو لج هللاو

 الإ ِهُهَعَم َنَماَء امو # :ىلاعت لاق امك ؛قحلا ىلع نونوكي
 ممألا هيف تضرع يذلا - ثیدحلا يفو 14٠ :دوه ء٭ > ليف

 «لجرلا هعمو يبنلاو ءطهرلا هعمو يبنلا ىأر لَك يبنلا ىلع

 عابتألا ةرثكب ةربعلا تسيلف .دحأ هعم سيلو يبنلاو «نالجرلاو

 «ًالطاب وأ ًاقح هنوكب ةربعلا امنإو «لوقلا ىلع وأ بهذملا ىلع

 هيلع نكي مل ول وأ «سانلا لقأ هيلع ناك نإو  ًاقح ناك امف

 ال لطابلاو .ةاجنلا وه هنإف هب كسمتُي  قح هنأ ماد ام ءدحأ

 ًامئاد ملسملا هذختي نأ بجي نازيم اذه ءادبأ سانلا ةرثك هديؤي

 . ةعم

 امك ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ مالسإلا أدب» :لوقي لَك يبنلاو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 ھے
 ىلع ىقبي الف «لالضلاو نتفلاو رشلا رثكي نیح كلذو '''۷أدب

 ءابرغ نوحبصي «لكئابقلا نم عازنو سانلا نم ءابرغ الإ قحلا

 يف جومي هلك ملاعلاو ثعب لگ لوسرلاو «يرشبلا عمتجملا يف
 «نالجرلاو لجرلا هل باجتساف «سانلا اعدو «لالضلاو رفكلا

 ناكو ءاهلك ةريزجلا تناكو - شيرق تناكو .اورثاكت نأ ىلإ

 «سانلا وعدي هدحو ةي لوسرلاو . لالضلا ىلع هلك ملاعلا

 . ملاعلل ةبسنلاب ليلق هوعبتا نيذلاو

 قلات اضرار ت ےس زنا ہلا ھا
 هللا ةنس نكلو «بيط اذهف باوص ىلع ةرثكلا تناك اذإ «معن

 سائلا رَ آَمَو ٭ لطابلا ىلع نوکت ةرثكلا نأ العو لج

 نم رڪ حث نیو 0108 :فسويا € 7 نیوی تشرح والو
 . 111 :مامنألا] وتالي نع لوکی ضر لا ف

 ١( ملسم هجرخأ )رقم١55(.



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 ہدنتسم ىلإ رظن نود نومدقألا هيلع امب جاجتحالا
 ةسداسلا ةلأسملا

 # :هلؤقك ءَنيِمّدَقَتْملاِب ٌجاَجِتْحالا]

 4 نیلا تاباء حف اذہپ اتعیس ام #8 :هلوقو ء[١0 :ہطا 4 کلا

 .[[ 22 ةوتوملا)

 نإف «مهئابآب اوجتحا قحلاب لسرلا مهتءاج اذإ : يأ

 نوعرف جتحا ناميإلا ىلإ نوعرف اعد امل مالسلا هيلع ىسوم
 نأ ديري ١٢ :ط) €( لوألا نوا لاب مم لاق 8 نولوألا هيلع امب ره ےس رح ص رس

 هذهو «ةرفكلا نم هتقبس يتلا ىلوألا نورقلا هيلع امب جتحی
 مهاعد امل حون موق لاق امكو . ةيلهاج ةجح يهو «ةلطاب ةجح

 لَو مباح لضقنی نأ دب رب کلن رسب الإ الهام # :اولاق ہللا ىلإ
 رو جم ےس ہس

 : نونمؤملا] 4ک ولا اتپاماء و اکہ اکیس ا دكهم لَو هللا اک
 قح مھؤابا هيلع امہ حون هللا يبن ةوع ناو: ىن 20آ هيلع امن هللا يبن ةوعد ا ولباقف ٤

 . مھؤابآ هيلع امل فلاخم هنأل ؛ لطاب حون هب ءاج ام

 اد نإ رخل ليل ىف اد اممم امال :نولوقي شيرق رافكو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش

ETNدمحم هب ءاج يذلا ہا دن انعم ام #* : يأ ۷:  

 لا الہ تا © مهدادجأو مهئابآ ةلم 4۴ رخ لآ َدَلِمْل قی # ایا

 هنأب هي لوسرلا هب ءاج ام اوفصو مهف «بذك ۹ 2 ئل ير مہ

 ةدابع وهو «مهؤابآ هيلع امل فلاخم هنأل ؟اذامل «بذك

 لب ؛ليعامسإو ميهاربإ مهيبأ نيد ىلإ اوعجري ملو «ناثوألا

 مهدادجأو مهؤابأ مهو «ًابيرق مهؤابأ هيلع ناك ام ىلإ اوعجر

 ةنس هذهو «رافكلا ةنس هذهف «شيرق رافك نم ةكم يف

 . ممألا نم مهقبس نمب اوجتحي نأ ؛ ةيلهاجلا

 اونراقيو «لسرلا عم ام اورظني نأ ءالقعلا ىلع بجاولاو

 اَّمأ «لطابلا نم قحلا مهل حضتيل ؛مهؤابآ هيلع ام نيبو هنيب

 ءانؤابا هيلع ام الإ لبقن ام :نولوقي « مهسفنأ ىلع بابلا قالغإ

 نيذلا نع ًالضف ءالقعلا نأش نم سيل اذهف «هفلاخي ام لبقن الو

 . مهسفنأل ةاجنلا نوديري

 اذه :اولاق ءروبقلا ةدابع نع اوھُت اذإ روبقلا داّبَع نآلاو

 نورق هيلعو ءةینالفلا ةعامجلا هيلعو «ينالفلا دلبلا هيلع

 .ةعدب هذه :مهل ليق ءاوهن اذإ دلاوملا باحصأو .تضم

 .هولمع ام ًالطاب ناك ولو ءانلبق هب لومعم ءيش اذه :اولاق

 هيلع امب ةربعلا سيلف «ةيلهاجلا لهآ جاجتحا اذهو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 شالا" نأل لك لوسرلا ہن ہاج امن. ةريعلا :امتاو :ےساقا

 باوص وهف ةَ لوسرلا هب ءاج ام نکل ءنوبیصیو نوئطخي
 ولو ءاندادجأو انئابآ ىلإ انلكي مل هللاو ءهعابتا بجاولاو ءًاعطق

 . لسرلا ىلإ انجتحا ام يفكي دادجألاو ءابآلا دنع يذلا ناك

 عابتا نع يفكت انلاوحأ :نولوقي «ةيفوصلا اذكهو

 هللا نع ذخأنو «هللا عم لاصتا انلو «لاوحأ انلو ءلوسرلا

 لاجر نونعي  تاومأ نع مهنيد نوذخأي ةنسلا لهأو «ةرشابم

 :تومی ال يذلا يحلا نع اننيد ذخأتف نحن امأ «- دنسلا

 ءالؤهف صاوخلا امأ ءماوعلا مهجاتحي امنإ لسرلا :نولوقيو

 ءاوفرعو ہللا ىلإ اولصو مهنأل ؛لسرلا ىلإ ةجاحب اوسيل
 :لوقيو «ناطيشلا مهل لوقي اذكه «لسرلا ىلإ ةجاحب اوسيلو

 هللا نع نوذخأي مهنأل ؛ لسرلل نوجاتحي ال قرطلا باحصأ نإ

 اذه نم ةريثك عئاقولاو «ةيلهاجلا نيد نم اذهو .ةرشابم

 . عونلا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 ٦٦ دس

 قحلا وه هنأب ةوقلا لهأ هيلع امہ لالدتسالا

 ةعباسلا ةلأسملا

 ىفَو ءِلاَمْعألاَو ماقالا يف یوق اوُطأ مْوقب لالدتشالا]

 َدَتَلَو » :ىَلاَعَت 4 هلؤقب ب كلذ هللا 5 دَر ہاَجلاو لاملاو ِكلُملا

 نم اواو 00 : هلوقو ء[١۲ :فاقحألا] e نإ اَعيف یکم

 اورم ڪ افر اک مخ هاج اک اورمک نیلا لع توفي لب
 1 :ةرقبلا] € مه توفر عيامك وفرع :هلوقو ء[۸۹ :ةرقبلا] ۰ ورو

 حرسشلا

 هيلع ناك ام َّنأ نولدتسي مهنأ :ةيلهاجلا لئاسم نم

 وه هنأ «ءاكذلا باحصأو هاجلا باحصأو سانلا نم ءايوقألا

 يف نورظني مهنأ ؛قحلا ةفرعمل مهدنع طباضلا وه اذهف . قحلا

 هوربتعا هاجلاو فرتلاو لاملاو ةوقلا لهأ هيلع ناك امف «سانلا

 هذه . ًالطاب هنوربتعي ءارقفلاو ءافعضلا هيلع ناك امو «قحلا وه

 . ةيلهاجلا لهأ ةلاح

 ممألا نع ربخأ لجوزع هللا نإف «لطاب طباضلا اذهو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
|= 

 يف «ةورث ىلع تناك اهنأو «ةوق ىلع تناك اهنأ ةرفاكلا ةقباسلا

 ام نکل «ماهفأو ءاکذ مهدنعو «هاج لهأ مهنأو «ةريثك تانا

 تایآ يف اذه هللا ركذ دقو «لطابلا ىلع اوناک لب «كلذ مهعفن

 نيد َلاَق تيب اشاء هلع لت اذل ٭ : یلاعت هلوق اهنم «ةريثك
 ڈو فرعا € ی "02 اقم رح ِنیَفيِْلَا أ اا لل اورقک

 انآ نسحَأ مه نر نم مُهلَ اكلها و » : مهيلع ًادر ىلاعت لاقف

 أورظنيق لا ف اوربي دلو :  ىلاعت لاقو ء٢۷ :ميرما 422 ایرو
 أ تناك او وف ہن دشآ ی جھل ني لا ةع ناک تیک
 اکرم تاك اک مالا قال تونكلا قوت نم مجمل
 ِنرَف نم مهم اتکیلمھآ کو ٭ :ئلاعت لاقو ٤٤[« :رطاف] 4 2<: اربرق

 نم اکلھآ مک اوری لأ © : ىلاعت لاقو ء[٦٥ :ق] اسطب منم دا مه

 ام هما تسر کا كتف لام سزا ن کت وز نت سولت
 نم امف موذي مهتكلهأك مل نم یر ٌردهْتَدلا اتلَکَجَو ادم

E5  
 ا٦ :ماعنألا] € نیرخاء ارق مھ دعب

 ةوقلاب تسيل ةربعلا نأ ىلع لدت اهلاثمأو تايآلا هذهف

 اذهو «ةوقلا هذه نإف ءلالض ىلع كلذ لهأ ناك اذإ «لاملاو

 . مهعفني ال ءارثلا اذهو «لاملا

 امك «مهجاردتسا لجأ نم رافکلا يطعي هنأ هناحبس نيبو

 م ص رک رم ےس ی ےس ہک

 لڪ بوبا هيلع اَنَحَس ۔وہ ورڪ د ام اوه اک :  یلاعت لاق
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 س مه مهل وحرف ادإ ٤ ممتا اما هي يت دبل و امي اهو انة
 ت

 لاقو ٤ to] تک تے موقلا زیاد

 97 7 ٤ ٤٤[ 00 لو 3 لي

 مه لمت امتإ مفا ريح حط لمت انا اورقک نیلا ست الو »
 رور

 . [۷۸ :نارمع لآ] € نهم باع جن ا

 مهيطعيو ضرألا يف مهنكميو ةورثلا هذه مهيطعي هللاف

 امك «تاعانصلاو تاعرتخملا نم مهنكميو ءةطلسلاو كلملا

 «قح هيلع مه ام نأ لدي ال اذهو «تقولا اذه ىف رافكلا هيلع

 نم اذه امنإو «مهل هئاطعإ يف مهنع ضار هللا نأ ىلع لدي الو

 اذهب لدتسي امنإ .ًامثإ اودادزيل ؛ءالمإلاو مهل جاردتسالا باب

 ام ىلإ نورظني مهنإف ةريصبلا لهأ امأ .ةيلهاجلا لهأ ليلدلا

 ناك نإو .ءارقف اوناك نإو هولبق ًاقح ناك نإف «ممألا هيلع

 .ءايتغأ اوناک نإو ہوڈر الطان

 وهو ءانه سس هلا یب «ةريثك اذه يف تايآلاو

 نإ اف تكف نمو ٭ 2ع موق كاله ركذ امل ىلاعت هللا لوق
 ےر رم حس سرج 4 ملک ےک رپ 7 هد سس ی 7 رب ل ووا ےس ےس 2

 مھعم مهنع ٰیع تلک او امس مَ اتل هِي مکتک

 لق تک ر أ 98 ء[٢۲ :فاقحألا] 7 . میکدیفآ الو مھردصبا ا و
A soj > sS 2 رر aS, 

 :رجفلا] 4 دبل ف اهل اهلي قل مل لا ا دام ا ٍتاَذ مر از جام كير ٦-۸[
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4= 

 ِتاَد # ًامرإ ىمست «هنكست تناك يذلا دلبلا وأ مرااايم :ئأ

 ٌرْخَضلا واج َنيَلأ دومّتو ایر دلا ىف اهل قل مل قلا 2 لط ر داملا
 اهنولعجيو ءاھنوشقنیو لابجلا نوتحني [4- ۷ :رجفلا] € ر داولاب

 ىلإ لفاوقلا قيرط ىلع ءنآلا ىلإ ةدوجوم يهو

 نع اتکو اليو لإ رھدمب ن نکشش رک مھٹکلسم کللیف  ماشلا
 امي ةسواَح مهوب تليف ٭ ء۰۸ :صصقلا € قت تقول
 ٥٢[. :لمتلا] أوُمْلَظ

 ءرافك مهو «ميظعلا ءيشلا ةوقلا نم هللا مهاطعأ ءالؤهف

 نمو «.ةوقلا نم مهدنع امب اورتغا مهؤايبنأ مهءاج املو

 ىلع اوقبو «لسرلا ىلع اوربكتف «ةهبألا نمو «ةورثلا

 جر ا oS مھکرش
 و ان دشآ نم ولاقو # مهتوقب اورتغا مهنأ داع نع ركذ هللا نإ

 . ٠١[ :تلصن) کوک مين دع أ وه ْمُهَقَلَح ىلا هللا کا اور لوا

 مهاطعأ «دوهيلا «ليئارسإ ونبف «مهفلاب لالدتسالا امأو

 يذلا هيب يبنلا تافص نم نوفرعي اوناكو ءاملعو ًامهف هللا

 هنأو «ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع امب «نامزلا رخآ يف ثعبيس

 ناكو ءاذكو اذك هتافص نأو «ءايبنألا متاخ وه يبن ثعبيس

 «بورح  جرزخلاو سوألا نم  ةنيدملا يف برعلا نيبو مهنيب
 07 ر

 [۸۹ :ةرقبلا] هک اورمک نبذل لع ےروخیقتم لف نم اوناکو ©
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[v= 

 مكلتقنو «هعبتنو «نامزلا رخا يف يذلا يبنلا ثعبیس : نولوقی

 امل 5 [۸۹ :ةرقبلا] « دي اورفڪ اوُفَرَعاَم مُه اج اًمَلَف # ءهعم

 مهنأل ؛هودسح «ليعامسإ ينب نم ناكو ؛ يب دمحم ثعب

 اهنوزجتحيو «ليئارسإ ينب يف ةوبنلا نوكت نأ نوديري

 هللا لوسر اودسح «ليعامسإ ينب يف تناك املف «مهسفنأل

 ے تر ون بقا كانو سرا زوق سرد هك

 فراص هفرصي دقف «هب لمعي قحلا فرع نم لك امف :

 يف عمطلا وأ ءايندلا يف عمطلا امإو ءربكلا امإو ہدسحلا امإ

 .هفرعي وهو قحلا نع ناسنإلا فرصت فراوص كانه «ةسايرلا

 نع تسيل «ىلاعتو هناحبس هللا نم قيفوتلاو ةيادهلاف

 هناحبس هللا ىلإ عجار رمألاف ءمهفلاو ملعلا نعو ةفرعملا

 بلقم اي» :لوق نم رثکی لگ لوسرلا ناک اذهلو ؛یلاعتو
 ةفرعملا درجمف ء''(كنید ىلع يبلق تبث ءراصبألاو بولقلا
 . يفكت ال نکل «ةديج اا اهلك ءهقفلاو مهفلاو ملعلاو

 مدع ءهملعب رارتغالا مدعو ءرذحلا نمؤملا يطعي امم اذهف

 ةيادهلاو قحلا ىلع تابثلا هبر لأسي نأو «همهفب رارتغالا

 م م مكر ي ء(۱۹۷۰ مقر ۲۱۱/۲) مكاحلاو ۳٥۹٦( مقر هال” )٥/ ىذمرتلا هجرخأ )١(
 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو (۱۹۹ مقر ۱۳۲ /۱) هجام نباو

 . VAAA) ء۷
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= 

 ةلود هذه :لاقيو «ةوقلاب رتغي ال هنأ امك ءًادبأو ًامئاد باوصلل

 :ىلاعت لاق ءةیرذلا لبانقلاو ةكاتفلا ةريخذلاو ةحلسألاب

 اک طحت نهم ےگ ممتا ذر یخ يو
 43 تبرم مو ترامب شالا کیم َتَفاَضَو

 :ةبوتلا] ۲٤٢[.

 و ‹سانلا نم ريثك اهنع لفغي ‹ةميظع ةلأسم هذهف

 امم «ةيقار ةمأ هذه :نولوقيو .ةهبألاو هاجلاو ةورثلاو ةوقلاب

 يهو الإ ىوتسملا اذه ىلإ تلصوتامو ؛قح ىلع اهنأ لدي

 اذكهو .مهفو ةفاقث مهدنعو «ةراضح مهدنع نآل ؛قح ىلع

 . رفکلا نم هيلع مه ام ىلإ رظن نود «نيرورغملا ضعب لوقي

 د دب 6
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 ۷۲ | اس

 ًاقح سیل ءافعضلا هيلع ام نأب لالدتسالا

 ةنماثلا ةلأسملا

 ءءاَفَعَضلا الإ ةع مل تاب ٍءْيَّشلا ٍنآلطُب یلَع لالذتشالا]
 : هلوقو ۱ ا 8 ول َكَبنَو كل نم 4 : هلوقك

 : هلْوقب هللا ًدَرِف e۳ ۰ 0و", 00 م مهل هَ کرم توا ٭

 ٥٢[[. :ماعنالا) ہی a ااو

 حرشلا

 ةوقلاب لالدتسالا يهو - اهلبق يتلا سكع ةلأسملا هذه

 نولدتسي ةلأسملا هذه يفو - قحلا ىلع اهباحصأ نأ ىلع

 قح ىلع اوناك ول «قحلا ىلع اوسیل ءافعضلا نأ ىلع فعضلاب

 قحلا ةفرعم يف «ةيلهاجلا لهأ نازيم اذه .ءافعض اوراص ام

 هناحبس هللا ديب فعضلاو ةوقلا نأ نوملعي الو «لطابلا نم

 نأو «فيعض وهو قحلا ىلع نوكي دق فيعضلا نأو «ىلاعتو

 مهاعد امل حون موق قطنم اذهو «لطابلا ىلع نوكي دق يوقلا

 11١[ :ءارعشلا] © کی ںولدرالا كعبتاو كل نموا اولاق # 3 هللا ىلإ

 يفو .ءايوقألا كعبتال قح ىلع تنك ولف ءانم ءافعضلا ينعي

 یراب انأْوارَأ مه تل الإ تعا تیر امو # : ىرخألا ةيآلا
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7= 

 نم .كوعبتا نيذلا مه «يأر مهدنع سيل نيذلا أ  يرلآ

 . ریکفت ريغ نمو ةيور ريغ

 مهنإ ىتح «ةباحصلا ءافعض نم نورخسيو مو ةينأو رساي

 2آ رژ كقيمة درطت الو # : هلوقب

 مُهدرطتَف ویس نَم مهل كِاَسِح ٌنِم اَمَو ویش ني مبا نم لع

 ۰ ضع مصعب ات کلک 3 اک ل 22
 . ٥۳١[ ء٥٥ :ماعنألا] 4 ایہ دب نم مهل هللا ےم کرم ةلْؤهَأ

 نونعي :ءالؤم 4ا دب نم ما هللا كرم الوله ل : هلوقو
 مح ناک ول # ربخلا ىلإ انوقبسي نأ نكمي ال «ةباحصلا ءافعض

 ام مهنأب ءاملعلا نوفصي نيذلا نآلا مهلثمو ء۹ یل اوفس ام

 ءرجحت مهدنعو «بيرق مهرظن نأو ءريكفت الو يأر مهدنع

 .نولوقي ام رخآ ىلإ «ةدش مهدنعو

 اهبتك امنإو ءخیراتلل لئاسملا هذه بتك ام خيشلاو

 . ةيلهاجلا رومأ نم اهنأل ؛رومألا هذه رذحُي نأب ءریذحتلل
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۷ 

 دابعلا لاھجو ءاملعلا ةقسفب مهؤادتقا

 ةعساتلا ةلأسملا

 :ِهلوَق ىَنأَف .دابعلا ٍلاَّهَجَو ِءاَملْعلا ةَقَسْفب قسم ْمُمؤاَدَيْفا]

 ناشرلاو ا م ارثكح ل 7 کا ام ےک ١

 ا لیس نع وڈ شیو لطلاب ساکل 2 نوک أَي

 0 اوعبنت الو ٌقحْلأ ريع مکییو ىف أولت ال # لو ء[٣٣ :ةبوعلا]

 یت ےک رے ےہ

 .[[۷۷ :ةدئاملا] ليل لیشل

 جج شا
 ءاملعلا ةقسفب لالدتسالا :ةيلهاجلا لئاسم نم

 ةقسفو «هلمعو هملع يف هللا ةعاط نع جراخلا :وه قسافلاو

 هللا ىلع نولوقي وأ ءمھملعب نولمعي ال نيذلا :مه ءاملعلا

 «مارح اذهو لالح اذه :اولوقي نأب «نوملعي مهو بذكلا

 مهتابغر ىلإ لوصولا لجأ نم ءنوبذاک مهنأ نوملعي مهو
 «مهيف نوقثي سانلاو ءءاملع مهنأ ةلظم تحت «ءاوهألا عابتاو

 نوقثي سانلاو ءملع ريغب نولمعي نيذلا مه دابعلا ةقسفو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 . نوحلاص ءالؤه :نولوقي ءمھیف

 امهنم لک نوكي ىتح دباعلاب الو ملاعلاب رتغي الف
 يف ىلاعتو هناحبس هللا لاق «لجو زع هللا نيد ىلع ًاميقتسم

 تري اريك نإ اًونَما لآ ایا # ۶ :ىراصنلاو دوهيلا
 نَع تئوُدِْضَيَو لطلاب سالا ومآ نوک ای نابَعِْلََو راسلا
 َمُهَتكبْعَرَو شراح اودا ٭٭ ء[٤٣ :ةبوتلا] € . . . هلا لیس

 مهل اوللح نأب كلذ ٣١[ :ةبوتلا] € . . . هلأ فود نج ابار

 «مهوعاطأف لالحلا مهيلع اومزحو .مهوعاطأف مارحلا

 ليلحتلا نأل ؛هللاب ذايعلاو ءهللا نود نم ًابابرأ كلذب اوراصف

 للحي وأ مّرحي نأ دحأل سيل ءالعو لج هلل قح ميرحتلاو

 ء سانلا رياسيو سانلا يضريو «هضارغأ بسحو هاوه بسح
 تامرحملا نولحي «عرشلا ىلع نولياحتي سان كانه نآلاو

 نوسمتلي - مھمعزب  سانلا ءاضرإو سانلا ةرياسم لجأل

 لحأ هللا نأب ء هللا ىلع بذكلا وأ ءصخُرلا نوسمتليو «ليحلا

 . نالف ةحلصم لجأ نم ؛اذه مرح وأ ءاذه

 نع جراخلا :وه قسافلاو «ءاملعلا ةقسف مه ءالؤه

 م اريك نإ اونَماء َبْيلا ايي #© # : ىلاعت لاق «هللا ةعاط

 رابحألاو ںیذحتلل نينمؤملل ءادن اذھو [*5 :ةبوتلا] « رال

 مه نابهرلاو ءدوھیلا ءاملع ىلع قلطي ًابلاغو «ءاملعلا مه
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 ۱۷٦ سہ

 ةنبهرلاف «ىراصنلا داّبع ىلع قلطي بلاغلا يف اذهو «داّبعلا
 بوضغم دوهيلا نکل «دوهيلا يف ملعلاو ؛یراضتلا يف

 ةعكر لك يف انرمأ العو لج هللاو . نولاض ىراصنلاو «مهيلع

 د © میقتسملا رل انيهأ » : لوقن نأ ةالصلا يف

 الو مهن ثوسنلا ےک يع تہ كلا
 رغ لمعلاو ملعلا لهآ مهو [۷ 0: بعد کج تالا

 ةقسف مھو «لمع نودب ملعلا لهأ مهو <« ینا ءبوضْعمْلا

 ءمهريغو ىراصنلا نم نابهرلا <« نيِلاّصلا الو » ءاملعلا

 امنإو «ناهرب ريغ ىلع «ليلد ريغ ىلع هللا نودبعي نيذلا

 نع اناهن هللاو .تافارخلاو تاثدحملاو عدبلاب هللا نودبعي

 قحلا ذخأن نأ انرمأو «نيلاضلا دابعلاو «ةقسفلا ءاملعلا

 . للي هلوسر ةنسو هللا باتك نم ءەلیلدب

 هب ىتفأ اذه :لاق «ءيش يف ةبغر دحاولل راص اذإ نآلاو

 هده هل لوقت هةلاو تادكلا قفس ىلإ رنا نوو نذلق
 .نالف هب ىتفأ دق ماد ام «يلع ام : لوقی . أطخ ىوتفلا

 ىوتفلا هذه : لاق ءہاوھ قفاوت ال ىوتفلا تراص اذإو

 ءاطخأو تاهرت نوعمجي اوراصو .ةددشتم وأ ةحيحص تسيل

 باب نم ءسانلل هنورهظي «باتك يف اهنولعجيو ءاملعلا
 ؛حمس مالسإلا نيد : نولوقیو  مهمعزب  سانلا ىلع ةعسوتلا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 باتكلا ىلع اهوضرعا : مهل ليق اذإو «سانلا ىلع اوقّيضت ال

 باتكلا نم ربكأ ملاعلا لهو .ءاملعلا مالك اذه :اولاق ءةنسلاو

 !؟ةنسلاو باتكلا ىلع هلوق ضرعی الف «ةنسلاو

 نيذلا ءهللاب ذايعلاو .ءاوهألا لهأ هلعفي امنإ اذه

 :ةبوتلا] * لا تيد نم اباحِبرَأ مھ مهكر مراحل اوڈ فا %

 الافق ھ20 لزسرلا اهتم ردح يتلا ةعدبلا نع اوھُت اذإو ١

 لهأ اهب لمعيو «حلاص وأ ءملاع وهو ءنالف اهب لمعي هذه

 حالصلا :لوقنو .ىوقتو حالص مهدنع مهو «ينالفلا دلبلا

 . ةنسلاو باتكلا ةقفاوم نم دبال «نايفكي ال ىوقتلاو

 ضرع نود ةملسم ًةيضق دابعلاو ءاملعلا لاوقأ ذخأف

 اوذختا نيذلا «ةيلهاجلا لهأ ةقيرط يه «ةنسلاو باتكلا ىلع

 . هللا نود نم ًابابرأ مهنابهرو مهرابحأ
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 مهظفح مدعو مهمهف ةلقب نيدلا لهأ مهيمر
 ةرشاعلا ةلأسملا

 لآلدِتْس
 ۲٤۷[[. :دوھ] 00 ¥ :مهلْؤَقك ‹ مهظفح

 حرسشلا

2 
 کک 0 :مهلوق حون موق نع هللا هركذ امم

 7 الا یاب # ءافعضلا : يأ [۲۷ :دوم) 4 ارا ْمْه ےیل

 ام 9 عابتأ نورّيعيف .مهف مهدنع سیل نيذلا : يأ

 .رظن دعب مهدنع الو ءرومألل قذح الو مهف مهدنع

 «مويلا هللا ءادعأو ةقسفلا نم ريثك هب حجبتي ام اذهو

 مهدنعام مهنأب «نيملسملا ءاملع نمو نيملسملا نم نورڈنتی

 ءاملع نأ عم «ةيرفلا هذهب مهنوصقنتيو رظن دعُب الو مهف
 نورظني مهنأل ؛ةفرعملا لهأ مهو «ةريصبلا لهآ مه نيملسملا

 هللا ىهن امع نوهنيو «هللا رمأب نورمأيو «لجو زع هللا رونب
 . هلع

 م

 پہ مد



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
- 

 لسرلا دعب سانلا لضفأ مه نيلماعلا ءاملعلا نأ كش الو

 رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضفو «مالسلاو ةالصلا مهيلع

 رظنلا رصقب مهمهتيو ءاملعلا صقنتي الف «بكاوكلا رئاس ىلع
 نيذلا حون موقبو «ةيلهاجلا لهأب هيبش وه نم الإ مهفلا مدعو
 اذهو . مهنع سانلا اورفنيل ؛ فصولا اذهب لسرلا عابتأ نوفصی

 ءاملعلا ءالؤه :نولوقي «مويلا سانلا ضعب ةنسلأ ىلع يتأي

 ءاملعو «رامجتسالا ماكحأ ءاملعو ؛سافنو ضيح ءاملع

 رومأ مهدنع عقاولا هقفو «عقاولا هقف نوفرعي الو «تايئزج
 . ةالولا ىلع ةروثلاوةسايسلا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش ےک
 ۸۰ دس

 ةرشع ةيناثلاو ةرشع ةیداحلا ناتلأسملا

 انو تم الا رسا نإ : 0 ا كتشالا]
 ٠١ :ميهاربإ]

 : حيحّصلا -

 .[قراقل لاو عماَجلا مق ْمَدَع : ُهَلْبَق اَمَو اذهل غِياَجْلاو

 حرسشلا

 ىلع مهدامتعا :ةرشع ةيناثلاو ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 نم طرش لتخا نإف .امهنيب عماجل مكحلا يف لصأب عرف قاحلإ

 نم مكح تابثإ يف هيلع دمتعي ال دساف سايق وهف هطورش

 لالض رثكأ :ميقلا نبا لوقي «ةريطخ ةلأسم هذهو .ماكحألا

 ییدقلخ هم ريح ان لاق ٭ مدآل دوجسلاب هللا هرمأ امل ‹ سيلبإ دسافلا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
-- 

 نم ريخ رانلا 2 معزي [١؟ :فارعألا] 4۴ نيط نم ٌةَتَقَلَحَو ر اک دیو

 رانلا نأل ؛دساف سايق اذهو .مدآ نم ًاريخ وه نوکیف «نيطلا

 رانلا نأل ؛رانلا نم ریخ نيطلا لب «نيطلا نم ًاريخ تسيل

 ا امآ ءءايشألل ةفلتم ةقرحم

 نم ريخ نيطلا :انلقل سايقلا ىلإ انبهذ ولف . سانلل ريخ هيفو
 ىلع دامتعالا لب «سايقلا ىلع وه سیل دامتعالا نأ عم «رانلا

 لعفي یلاعتو هناحبس وهو «هلیضفتو ٰیلاعتو هناحبس هللا رایتخا
 ةغلابلا ةمكحلا هلو ءهيلع ضارتعا ال ءراتخیو ءاشیام

 . یلاعتو هناحبس

GT 

 :ميهاربإ] € ان رسب الإ متن نل :ا  5٠١مھتیرشیب اولدتسا

 رشبلا يف حصت ال ةلاسرلا نأل توعصہ

 لنا تال قراقلا ره نياق هناا یا تر تو

 و ور «مهراتخاو مهافطصاو «مهريغ ىلع هللا مهلضف

 ىِنطَصي ہل يا رر ىلاعتو هناحبس
 2 صب میو هللا ےک ا0آ یک ہار و ےل 5
 اولاق امل اذهلو «[ا/5 ٥ :جحلا] 4 مهمل امو مهدي ا

 اک اف 2 اود نأ ودیر الم رش الا ونا ْنِإ © : مھلسرل
 ارن ني ْمُهْلْسُم مل تا6 ©9 تیم نعل شو اوا اباء دمعي 3ر



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
AY n 

 م ےہ مر رعي وو

 أ نو مکلٹم رشد

.]١ 

 ٠ :ميهاربإ] ںی ےس اتم نم لع نمي هلل

 «ةلاسرلل انراتخاو انيلع ّنم هنأب انلضف هللا : لسرلا لوقت

 ىلع اوسيلو «نووتسي ال رشبلا نأل ؛ قرافلا عم سايق مكسايقف

 لسرلا مهنمو ءرفاكلا مهنمو نمؤملا مهنم ءءاوس دح
 «قاسفلاو رافكلاو لاهجلا مهنمو «نوحلاصلاو ءاملعلاو

 نوكي قرافلا عم سايقلاو «قراف كانهف ءنوتوافتی رشبلاف

 .نييلوصألا دنع سايقلا حداوق نم اذه نأل ؛ ًالطاب

 رشب رشبلا ىلإ لوسرلا نوكي نأ يضتقت ةمكحلا لب

 ۶ 09 شفاف لاق ف علا ںی جا ؛ مهلثم

 املا تم رهي اھل َنيَيَِمظُم روشنی کیم لا
 سنج نم نوكي لوسرلاف ء[٤4 :ءارسإلا] < 3€ اوسر کلم

 نأ يضتقت ةمكحلاو ءةلاسرلا غيلبت لجأ نم ؛ مهيلإ لسرملا

 ىلع نوشيعي نيذلا ناك ولو ءرشبلا نم رشبلا لوسر نوكي
 .ًاكلم مهسنج نم مهيلإ لسرأل «ةكئالم ضرألا هجو

 يف ةلاسرلا نودعبتسي مهنأ : ءالؤه ساكتنا بئاجع نمو

 نودعبتسي الف !رجحلل ةيدوبعلا نوكت نأ نودعبتسي الو ءرشبلا
 اذه عمو ءراجشألاو راجحألل ةيهلإلاو ةيبوبرلا نوكت نأ

 اذهو ءرشبلا يف ةلاسرلا نوكت نأ نورکنتسیو نودعبتسي



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 مھریغو حون موق نم ةرفكلا ةمئأ رئاس هيلع لطابلا سایقلا

 الإ الهام :اولاق حون موقف ءرشب مهنأل لسرلا ةلاسر نوركتي
 ہو سس تہ پہ 2

 یس ڑی وصرف دَّنِج هب لبر الا وه نإ © برا ن ا

 یف اولاق شیرقف « مهريغ كلذك ء[٤٤ ء٢۲ :نونمؤملا] * ناس نيج

 7 ء٢٢ :رمقلا] 4 ايب نم ولع رکْیلا یتا » : للي دمحم قح

 .دسافلا سايقلا يهو ںافکلا دنع ةدرطم ةدعاق

 ددرتي نأ وهو هبشلا سايق :سايقلا نم يناثلا عونلاو

 ال العو لج ہللاو  اهبش امهرثكأب قحليف نيلصأ نيب عرفلا

 امنإو «هدارفآ يوتسي هبش سايق الو ةلع سايق ال هقلخب ساقي
 لامك لك :لاقي نأ وهو ىلوألا سايق هناحبس هقح يف لمعتسي

 : یلاعت لاق .هب ىلوأ قلاخلاف اصقن مزلتسي ال قولخملل تبث

 ٠٠٠ :لسنلا] €( ميكا رمل وهو لَمْ لَکملا لوط

 رو هدي هلا نإ لئلا هَ ارش لک و : یلاعت لاقو
 ۷٤[ : لحنلا] € بوم

 : يهو ءاهدعب يتلا ةلأسملاو

 ىلإ لسرلا نوكي نأ :وهو .حيحصلا سايقلا اوركنأو
 نم ةكئالملا ىلإ لسرلا نوكي نأو مھلثم رتن نیلا

 ةمكحلا هيضتقت يذلا ‹ حيحصلا سايقلا وه اذه ءةکئالملا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش پس
 م: | ع«

 «مهيلإ لسرملا سنج نم نوكي لسرملا نأ ؛ةميلسلا رطفلاو

 رخآ نیشن نم ال

 عماجلاب لهجلا وه نيتلأسملا نيتاه ىلع مهلمح يذلاو

 يذلا قرافلاو «سايقلا هيلع ىنبي يذلا عماجلا ءقرافلاو

 . سايقلا هعم حصيال



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 حالصلاو ملعلا لهأب ولغلا

 ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 ل بڪ هاتي » : هلوقک «نيجلاًصلاو ِءاَملُعلا يف ُدْلُعلا]

 ء۱۰ :ءاسلا) € يحل لإ هلأ (لَعأولوفَت تالو مكحِييد أول

 حرسشلا

 نع ةدايزلا : ةغللا ىف هانعم ولغلاو «ةريطخ ةلأسم هذهو

 ءنايلغلا سس هال هيف عفترا اذإ ءردقلا الغ :لاقي ءدحلا

 ولغلاف .فورعملا دحلا نع عفترا اذإ ءرعسلا الغ :لاقيو

 . فورعملا دحلا نع عافترالاو ةدايزلا : وه

 قوف صخش عفر يف ةدايزلا :وه عرشلا يف ولغلاو
 «نيحلاصلا وأ ءايبنألا قح يف ةدايزلاك «هب ةقئاللا هتلزنم

 . ةيهولألا وأ ةيبوبرلا ىلإ مهردق نع مهعفرو

 نع مهوعفر ىتح صاخشألا يف اولغ ةيلهاجلا لهأف
 يف دوهيلا الغ امك ہللا عم ًابابرأ مهولعج نأ ىلإ «مهردق

 ىسيع اوعفرو ىراصنلا تلغ امكو .هللا نبا وه :اولاقو ريزع



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 امك ددص

 ىلإ ةلاسرلاو ةيرشبلا نم - مالسلاو ةالصلا هيلع  ميرم نبا
 يف اولغ امل حون موق كلذكو .هللا نبا وه :اولاقو «ةيهولألا

 نود نم مهودبع مث «مهليثامتو مهروص اوروصو «نيحلاصلا

 نرد الو كهل نرد ال اولاقو # ةيهولألا ةبترم ىلإ مهوعفرف « هللا
 . ةهلآ مهولعج ٢٢[ :حرن] €( و ٌقوُعَيَو ٹوٹی الو اعاوُس الو ادو

 نولغي «مويلا ىلإ نيكرشملا فئاوط نم مهريغ كلذكو

 نورذنيو ءمھل نوحبذيو «مهروبقب نوفوطيو «نيحلاصلا يف

 مهنم نوبلطي «مهب نودجنتسيو ىتوملاب نوثيغتسيو «مهل

 . جئاوحلا ءاضق

 ال» :ِهللَع لاق اذهلو ءكرشلا ىلإ هباحصأ وجي ولغلاف

 يف ولغلا : وه ءارطإلاو «ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينوُرطُت
 . ''”(هلوسرو هللادبع :اولوقف ءدبع انأ امنإ» حدملا

 يذلا وه «نيحلاصلاو ءايبنألا نم صاخشألا يف ولغلاو

 . ربكألا كرشلا يف - نييمألاو نييباتكلا نم  نيكرشملا عقوأ

 فرعيف «مهب قئاللا مهردق صاخشألل فرعُي نأ بجاولاو

 فرعيو «مهحالص نيحلاصلل فرعيو «مهتالاسر لسرلل

 ىلع ملاعلا لضفف «مهريغ نم لضفأ مهنأو «مهملع ءاملعلل

 (١) ه6 مقر) يراخبلا هجرخأ .



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 =[ ٔعع.ء.ے جج ےکىصسہ

 مھلزانم نولزنيو «بكاوكلا رئاس ىلع رمقلا لضفك دباعلا

 ال بألا هاي : ىلاعت لاق «مهلزانم قوف نوعفري الو
 ىَسِع ُحيِسَمْلأ اَمّنِإ لا الِإ ہللا لع أولوغش الو مُكحِنيِد ىف اولن
 هب اوما هم حورو جرم یا آهنقلا تملک و ولا فوسر ميم نا

 ےس لام لق # : ىلاعت لاقو « [ ١/١ :ءاسنلا] € ةت اول وقت ال نو ھا ١ یر رر مع

 دف موقف ءاوهآ اوعي الو قحلا يغ مكحيبد ف أولص ال پتلا

 4 ليسا اوس نع أوُلصصَو اٹک اواکاو لب نب اوراس
 امنإف «نيدلا يف ولغلاو مكايإ» : لوقي هيَ يبنلاو « [۷۷ :ةدئاملا]

 . ''"(نيدلا يف ولغلا مكلبق ناك نم كلهأ

 مهتلزنم قوف مهعفرو «نيقولخملا يف ولغلا زوجي الف
 «لجو زع هللاب كرشلا ىلإ رجي اذه نأل ؛اهيف هللا مهلزنأ يتلا

 دوهيلا نع ىلاعت لاق ءدابعلاو ءاملعلا يف ولغلا كلذكو

 وذ نِ ابا یَا ْمُهَككبْعُرَو شراح اودا » : یراصنلاو
 مهل اودقتعا ىتح مھدابعو مهئاملع يف اولغ ١*[ :ةبوتلا] ہی هلأ

 عرشلا رييغتو «لالحلا ميرحتو مارحلا ليلحت يف ةيحالصلا

 . رهطملا

 ي دمحأو 64 مقر )٦۷٤/٣ هجام نباو ۳۰٣۷( مقر )۲۹٦/٥ يئاسنلا هجرخأ )١(

 ۲٦۸٢(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ٣۴۷( ء۱/٥۲۱) دنسملا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
Aj 

 لطابلا مهتابثإو قحلا مهيفن
 ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 ؛ تاَبْثإلاو يتلا :يهو ة ةدعاق ىلع ينبع ماقت ام لک نِ

gar 

 . [لشولا هب ْٹءاَج اًَمَع َنوُضرْعُيَو «ًنّظلاو ئَوَهلا نوعي

 حرسشلا

 لهأ نع خیشلا اهركذ يتلا لئاسملا نم مدقتام لك

 هافن ام نوتبثي مهف .«تابثإلاو يفنلا ىلع ةينبم يه امنإ ةيلهاجلا

 لج هللاف . لالضلا ىف اوعقو كلذلو ء هللا هتبثأ ام نوفنيو ء هللا

 هلإ ال) ینعم اوسكعف ءدیحوتلا اوفنو «كرشلا اوتبثأف ؛اوسكع

 لكلاب اوٹماء تيذلاو # :ىلاعت هللا لاق امامت (هللا الإ
 داي اس هر ےہ ےڑھے يد م ہہ سس ۔

 ناميوإلا [57 : توبکنعلا] وت نویدَخِلا مه كيتلؤأ هاي اورهكحو

 اورفكي نأ نم ًالدب «هوتبثأو هب اونمآ مهو ءيفنملا وه لطابلاب
 تبثملا اوفنف فشاب اورفك مهو .تابثإلا وه هللاب ناميإلاو هب

 اورفك ثيح «تبثملا اوفنو ىفنملا اوتبثأف «لطابلاب اونمأ ثیح

 . للاب



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 نوطبختيو ءاهيلع نوريسي يتلا ةيلهاجلا ةدعاق هذهو
 هذه نع جرخت ال اهتدجول مهلاوحأ تعبتت ولف . مهلالض يف

 هافن ام تبثأو «هللا هتبثأ ام ىفن دقف ہللاب كرشأ نمف ءةدعاقلا

 نمف «ليبقلا اذه نم وهف «ًالالح مّرح وأ ًامارح ّلحأ نمو . هللا

 ءةدعاقلا هذه نم وهف هللا همّرح ام تبثأو ء ہللا هلحأ ام ىفن

 لهأ ىداع نمو .ةيلهاجلا لاعفأ نم ءيش اهنع جرخي ال يتلا

 ام تبثأو ء هللا هتبثأ ام ىفن دقف ءكرشلا لهأ ىلاوو ءدیحوتلا

 ةالاوم نع ىهنو «نينمؤملا ةالاومب رمأ هللا نآل ؛هللا هافن

 . نيكرشملا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش د
 ٠١ | سس

 لطاب رذعب قحلا لوبق نع مهراذتعا

 ةرشع ةسماخلا ةلأسملا

 : هلؤقك ٠ ءمهفلا مَعَ هللا مُهاتا ام عابتإ نع کک
 2 ب رو م

 امي ارگ ُهَمَْ ممتا ثعشدب # ء۸۰ :ةرقبلا] € طلع تو اولاقو >
 ےس

 ىَلَع عْبطلا بسب كلَ 6 نیبو شفا مُھيَدْكأَف 1٩4۱] :دوه] لوت

 . [مهرْفُك ٍبَبَسب عْبَطلا ّنأَو مهبول

 حرشلا

 ركذ امك «هنومهفي ال مهنأب قحلا لوبق نع اورذتعا : يأ

 دایک هللا لوسر مهاعد امل یو و ىلاعتو هناحبس هللا

 اک اَكيَِمَه هرمي * هللا ممل لب ًفلُغ لع اتيولف * :اولاق ءمالسإلل

 لصی ال «فالغ اهيلع : ينعي 4فع » ء۸۰ ةرقبلا] € نومو

 اوذختاف «همالك ىلإ مهبولق نئمطت الو «لوسرلا مالک اهيلإ

 روهشملا ىنعملا وه اذه . ةي لوسرلا بیذکت يف ةجح اذه

 .ةيالل

 ةءولمم اهنأ : ينعي “مطلع اَْبُْٰكاوثاَقَو # : يناثلا ىنعملاو

 - مهمعزب  اوسيلف دحا مالك ىلإ ةجحب انسلف ءملعلا نم



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 . لَو لوسرلا ىلإ ةجاحب

 ةلعلا لب «نولوقي ام تسيل ةلعلا نأ نيبي العو لج هللاف

 نع مهدعبأو مهدرط :ينعي «مهرفك ببسب مهنعل هللا نأ

 «ةيببس ءابلاف «مهرفك ببسب قحلا نولبقي ال اوراصف «هتمحر

 الو هيلإ نوتفتلي ال مهنأل ؛لكَي لوسرلا لوق نوهقفي ال اوراصف

 اَمَلَم٭ : ىلاعت لاق امك «مهل ةبوقع مهفرص هللا نأل ؛ هب نوأبعي
 ےور ھم وے ہک <

 هللا هالتبا قحلا لبقي مل نمف ء[٤ :فصلا] 4 مهبول هلا عازأ وار

 ءهبلق دسفي هنأل ءقحلا لبقي ال كلذ دعب راصو «لطابلاب
 اَم اَيَِمَم ْمِهِرْمُكَي لا ممل لب  :ىلاعت لاق امك ہللاب ذايعلاو

 لع اتمر اودا تیا َنِم ِرلظِيِق * ء۸ :ةرقبلا] 4 يل نو

 دوبل ُمِحدَحأَو ©9 ارك هلأ لیس نع مه صو محل تا تبل
 يف اذه ١١١[« ء١٠١٠ :ءاسنلا] « لطلاب لَا ٌلوَمَأ َمهْلَكَأَو هلع أوه

 هللا امنإو ءًاحيحص سيل اذه 4أُمَلُع اَوُنُقا# : مهلوقو ءدوهيلا

 لبقي «ةرطفلا ىلع هنأ بلقلا لصأ الإو «مهل ةبوقع ؛اهفرص
 لثم ءقحلا لبقي ال راص ةرطفلا تدسف اذإ نکل «هترطفب قحلا

 اھتال تت ال ات اف خس تزراضرو تدنیف اذإ نضَرالا

 . قحلا لبقي ال راص دسف اذإ بلقلا كلذك ؛ تدسف

 نم هنأ عم «مالسلاو ةالصلا هيلع بيعش موق كلذكو

 ةوقل ؛ءايبنألا بيطخب بقل ىتح ءاباطخ مهنيبأو ءايبنألا حصفأ
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 تدریس و ل

 لوو اًفيِعَص انه كنب انِإَو لوفد اني اھٹک هفت ام بشي ولا ©

 ال مهف ء[۹۱ :دوعل € ̂ 25 ریزی ای ت تأ امو كمر فطھر

 ىلع سمط ىلاعتو هناحبس ہللا نأل ؛بیعش مالک نوهقفي

 ءالعو لج هللا ةنس هذهو «ليئارسإ ينبل لصح ام لثم «مهبولق

 داسفب ىلتبُي هنإف «هغلب اذإ هلبقي ملو قحلا نع ربكت نم نأ
 .هل ةبوقع ؛ بلقلا

 أوُلاَقَو # ؟ِهِلكَي لوسرلل اولاق اذام «شيرق رافك كلذكو
 سے 00

 مس رس ےس كيَيَبَو اتییب نمو رقو اَنناَذاَء فو هّیلِإِإ انوعدب امي ديك ف اک

 ےک ےہ ےہ اما

 ٠٤. :تلصن) 4 ولمنع المعاق ب

 مهنأب لسرلا تاوعد نولباقي «ةدحاو مهتقيرط رافكلاف
 نکل ءال ؟لسرلا غالب يف روصقل اذه له ءمھمالک نومهفي ال
 مهتافتلا مدعو مهضارعإو مهرفك ببسب مهدادعتسا يف روصقل
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 رحسلا بتکب ةاروتلا نع دوهيلا ضايتعا

 ةرشع ةسداسلا ةلأسملا

 شاركذ امک ءرخّسلا بتُكب هللا ْمُهاَنآ اًَمَع ْمُهْضاَيِتْغا]

 امل ہوم ا دف وم 1و

 هرو ءآَرو ہلا بك بكل أوفوأ نوا مو نو دب مُهََم
 000 لم لع ُنيِطَسّملأ اولن ام وعبل < کک

 الآ نرمل 7 دک 1 ربط گلا کلو e ے

 .[4 حيلا

 حرشلا
 ءال دمحم تافص اهيف يتلا ةاروتلاب اورفك امل دوهيلا

 ىلا لوس لا توغت کک لاس لاف "امك: تا مهرمأو
 لیول در دولا مُهدن دنع اتوم هنود یّّلأ جا

 بيلا ہل ليمو 22 ء هدو ٍفوُرَعَمْلاِب مُشْرُْمَأَ
 تناك لا فلا ْمْهَرَصِإ ْمُهْنَع فدع عبو كيلا دلع هيض
 : لاق ثيح ليجنإلا يف ىسيع هب رشب امك ٣٥۷[ :فارعألا] € مهل

 ص سس ےک ےس صصص رپ رک مو ھے ے2 و 5

 وسر رشم رو | نم ٌىدي نيب امل دیت را هللأ
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  ۶کرے مم ص

 فصلا) 4 دمحأ هما یھب نم یی : ٦٢.

 ؛لیجنٍالاو ةاروتلا يف هركذ دوجوم الگ لوسرلا اذهف

 مهنإ ىتح «مالسلاو ةالصلا هيلع هتافصو هتلاسرو همسا

 ةاروتلا هللا باتکب اورفك املف «مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي

 رحسلا بتكب اوذخأ نأب العو لج هللا مهالتبا «هب اولمعي ملو

 يحوب نيطايشلا لمع اولدبتساو «نيطايشلا لمع نم يه يتلا

 قحلا نع ضرعأ نم لكف ءمهل ةبوقع هذهو «نيملاعلا بر

 . لطابلاب ئلتبي هنإف

 يذلاف «لطابلاب ئلتبُي هنإف «قحلا كرت نم لك كلذكو

 هللا دارفإو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا نم لسرلا ةوعد مهنم كرتي
 «تافارخلاو كرشلل جوري هنأب ئلتبي «كلذ نايبو «ةدابعلاب

 عقاو اذهو «قح اهنأ ىلع سانلا دنع اهجوريو ءاهل لدتسيو

 اوعدي نأ نم ًالدب «نييروبقلا ءاملعو نييفارخلا ءاملع نم ريثك

 نوعدي ہللا لوسر ةنس ىلإو هللا باتك ىلإو « هللا ديحوت ىلإ

 «تاومألاب قلعتلاو ءروبقلا ةدابع ىلإ نوعديو ءلطابلا ىلإ

 ۱ . للاب ذايعلاو «لطابلا اذه يف مهتقو نولغشيف
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 ءايبنألا ىلإ لطابلا مهتبسن

 ةرشع ةعباسلا ةلأسملا

 « نيش َرَمَك اَمَو ٭ :ہلْوَقَک ءايبنألا ىلإ مهلطاب ةبشن]
 : نارمع لآ] 4ک ناص لو 2 ميه ناکام 0 : ِهلوَقَو ء[٢٤۱ :ةرقبلا]

۷. 

 ےس

 حرشلا

 رفکلا نم هيلع مه ام نوسبني مهنأ :ةيلهاجلا جهانم نم

 تان لا رسا ہرھآا تن امك :فانينألا نلإ لالضلاو

 هب رطيسي ناك يذلا وهو «ناميلس لمع نم رحسلا :اولاقف

 هللا قلخ نم نيطايشلا نأ اوملع امو «نيطايشلاو نجلا ىلع
 هيلع ناميلس هيبنل مهرخس دقو «ءاشي فيك هناحبس مهرخسي
 نم ؛ناميلس ىلإ رحسلا اوبسن دوهيلا ءالؤهف «مالسلاو ةالصلا

 . ءايبنألا لمع نم اذه :اولوقيو «سانلا دنع هوجوري نأ لجأ

 هيلع ميهاربإ ىلإ مهرفك نوبسني ىراصنلاو دوهيلا كلذكو

 هيلإ نوبسني «ءايبنألا يبأو ءءافنحلا مامإ ءمالسلاو ةالصلا

 در اذهلو «ميهاربإ نيد اذه :نولوقيو ءرفكلا نم هيلع مهام
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 اًهِيِنَح تاک نككَلو اتنا رصت الو يدوم میم َناَكاَم # : رك ضا

 ميهاربإ نيد اذه ٦۷[ :نارمع لآ] € © َنيِكِرَمْلا نم ناک اَمَو اًمِلَسُم

 نم ةءاربلاو ءدیحوتلا نيد ىلع هنأ «مالسلاو ةالصلا هيلع

 . ىراصنلاو دوهيلا هيلع ام سکع ء نیکرشملاو كرشلا

 ميهاربإ دعب نم الإ ةينارصنلاو ةيدوهيلا تثدح ام ًاضيأو
 حبقأ نم اذه !؟ةينارصنلاو ةيدوهيلا هيلإ بسنت فيكف «نورقب
 اًنورق ميهاربإ نيبو مهنيب نأل ؛مهبذكي خيراتلاف ؛بذکلا

 ليجنإالاو  مالسلا هيلع - ىسوم ىلع تلزن ام ةاروتلاو ءةلیوط
 ةالصلا هيلع ميهاربإ دعب الإ  مالسلا هيلع - ىسيع ىلع لزنأ ام

 ف توجاَحث مِل پتلا لَها : ىلاعت لاق امك .مالسلاو
 o کرولو نت فأ ودب م الإ ل جنإلاو ةو تا ا امو ماننا

 معامل لیوشإ ی الح اَ راک لک چ > :٥۰ نارمع لآ

 .[۹۳ :نارمع لآ ا لل ِهِسَفَت لع لیس

 نم هيلع وه ام بسني نم ةمآلا هذه يف ناك كلذكو

 ةرصنل ةبوذكملا ثيداحألا عضيف ايب دمحم يبنلا ىلإ لطابلا

 . هلطاب

 مهو ةمئألا ىلإ نوبستني نم ةمألا هذه نم كلذكو

 كلام ىلإو ةفينح يبأ ىلإ نوبستنيف «ةديقعلا يف مهنوفلاخي
 ةلزتعملا ةديقع ىلع مهو ءدمحأ ىلإو يعفاشلا ىلإو
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 ؛فلسلا ةمئأ ىلإ لطابلا داقتعالا اذه نوبسنيو «ةرعاشألاو

 نوبراحی اوناك لب «ةلزتعم هللا مھمحر  ةمئألا ءالؤه ناك امو

 . مالكلا ءاملعو ةلزتعملا
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 مهتفلاخم عم ءايبنألا ىلإ مهباستنا

 | ةرشع ةنماثلا ةلأسملا

 رَت مهراهظإ َحَم َميِهاَرْبِإ ىلإ َنوُبِسَتنَي ؛ باَسِتْنالا يف مهضقاتَت]

 .[هعابلا

 حرا

 وهو ءيش ىلإ بستني نأ :وه باستنالا يف ضقانتلا

 . بذكو لطاب باستنا اذهو ءەل فلاخم

 نوكيو ءيشلا ىلإ بستني نأ وه حيحصلا باستنالاو

 نم هب ءاج ام قفاوي ميهاربإ ىلإ بستني يذلاف ءەل ًاقفاوم
 نم ةءاربلاو ءەل ةدابعلا صالخإو «ىلاعتو هناحبس هللا ديحوت

 . كلذ نم ءيش يف هفلاخي الو «نيكرشملا

 نم مهعانتما عم ميهاربإ ىلإ دوهيلا باستنا كلذ نمو
 َلَوَأ َّنِإ ¥ : ىلاعت لاق تو لابقتسال مهراكنتساو جحلا

 تسب ثليإ< هيف © يه ھو رام كَ كَ الل عضو

 النا يي بلا یس نيت 1ع لو انماء ناک ملک نمو میر[ ما
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 27 20 << روم ل قف < رپ ا یی ہمہ
 .[۹۷ ء٦۹ :نارمع لآ] 4 َںیملَمَلا نع ع هللا نإَف رفك نمو اليس یل

 مهقفاوي نأ بجي ءةعبرألا ةمئألا ىلإ بستني نم كلذكو

 ةيمهجلا نم مهريغ داقتعا ىلإ مهفلاخي الو «ءداقتعالا يف

 .ةرعاشألاو ةلزتعملاو
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 مهيلإ نيبستنملا ضعب لعفب نيحلاصلا بيع

 ةرشع ةعساتلا ةلأسملا

 ا یس لس ر يف موخل]
 يف ىَراَصّتلاو ِدوُھَيلا حْدَقَو .ئسيِع يف ِدوُهَيلا حذقك ؛ مھْیلِ

 54 ۔ ۱ E] ر

 ع0 چںى

 خلا

 یلإ نيبستنملا ضعب هلعفي امہ نيحلاصلا يف مهحدق
 «نيعوبتملا ىلإ عابتألا لاعفأ نوبسنيف ءةئیسلا لاعفألا نم

 نم هعابتأ فارحناب ىسيع يف دوهيلا حدقك «ءآرب اهنم مهو
 وه حيسملا نأ وأ «ةثالث ثلاث هللا نأ نيدقتعملاو «نييبيلصلا

 . هللا نبا وأ ء هللا

 ضعب هلعفي امب ةي دمحم يف حدقي نم كلذكو

 ةلزتعملاو ةيمهجلا نمو «ةيروبقلا نم هنيد ىلإ نيبستنملا
 . جراوخلاو

 نيد وه اذه سيل :ءايبنألا ءالؤه يف حدقي نمل لوقنف
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 سیلو «مالسلا هيلع ىسيع نيد اذه سیلو «مالسلا هيلع ىسوم

 بسني ال هنإف فارحنا عابتألا دنع ناك اذإو . ةي دمحم نيد اذه

 الف «ءيشلا اذه هنم ردصي نم ىلإ بسني امنإو «لصألا ىلإ

 اولدبو اوفّرح دوهيلا نأب مالسلا هيلع ىسوم ةلاسر باعت
 ةيياصلاو> لا نرم ىزاضتلا هدف ان يمي لاو فاوتعو

 ىلإ بسني الو «مالسلا هيلع ىسيع نيد ىلإ حيبقلا رفكلاو
 وأ «مالسإلا نوعّدي نيذلا نييروبقلا دنع ام يب دمحم

 ال اذه «مالسإلاب اوّمست نإو ءةینطابلاو ةضفارلا نم ةدحالملا

 نماو هعبتا نم يبنلا ىلإ بسني امنإ وايم دمحم نيد ىلإ بسني
 لاق امك «مهعبتاو مهب ىدتقا نم نيحلاصلا ىلإ بسنيو «هب

 براو راَصتالاو َنرجاهُمْلا ىم َنوْلَوأْلا توُقبسلاو# : ىلاعت
 :ةبوتلا] ةيآلا 4 . . . هع اوطرو ْمُهْنَع هللا ضر نسَحِإِب مُهوعبتا

 ادو هوعَبَتأ َنِذََل َميِهَبِإِب سالا لآ تإ # :ىلاعت لاقو .۰
 [۸ :نارمع لا] ىلا

 نييستملا دنع ام ةعبرألا ةمئألا ىلإ بسني ال كلذكو

 لإ . ليلدلل ةفلاخمو ةديقعلا يف فارحنا نم
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 ءايلوألا تامارك نم ناھکلاو ةرحسلا لاعفأ نأ مهداقتعا

 نورشعلا ةلأسملا

 ِتاَمارك ْنِم اَهَنَأ مهلاثْمو َرَحَملا َقيِراَحَم يف ْمُهُداَقِتْعا
 . [ٌمَالَكلا ِهْيلَع َناَمْيلَسِ ُهوُبَسَت امك «ِءاَيبْنَألا ىلإ هيبْسنَو َنيِحِلاَّصلا

٠. 
 ےہ

 حرسشلا

 اهيلع ردقي الو «ةداعلل ةقراخلا رومألا : يه قيراخملا

 اصعلا بلق لثم «ةزجعم يهف يبن يدي ىلع ترج اذإو « هللا الإ

 نم مالسلا هيلع ىسيع دنع ام لثمو «مالسلا هيلع ىسومل ةيح
 هللا هاطعأ امو ء هللا نذإب ىتوملا ءايحإو «صربألاو همكألا ءاربإ

 «ميظعلا نآرقلا اذه اهمظعأ يتلا تازجعملا نم ةي دمحمل

 اوتأي نأ سنإلاو نجلا زجعأو ءاهلك ةيرشبلا زجعأ يذلا

 ‹ نمؤم يقت حلاص دبع دي ىلع ةداعلا قراخ ىرج اذإ اَمأ

 امإ ءهدي ىلع اهارجأ «لجو زع هللا نم ةمارك :ىمسي اذهف

 ميرمل لصح امك «نيملسملا ةجاحل امإو «نيدلا يف ةجحل
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 اهدنع دجو بارحملا اهيلع لخد اذإ ايركز نأ يف مالسلا اهيلع

 «ةدابعلا ناكم وهو «بارحملا اذهب ةدابعلل ةغرفتم يهو «ًاقزر

 مهئاقبو «ليوطلا مونلا نم فهكلا باحصأل لصح ام كلذك

 يف لصحي ملو «مهماسجآ ضرألا لکات مل مهتلاح ىلع
 . ءايلوألا تامارك نم اذه . للخ مهتايح

 «ةرفكلا يديأ ىلع تاداعلا قراوخ هبشي امم يرجي ام ام

 تاذوعشلا نم ربتعت هذهف نيطايشلا لاعفأ نم ربتعت هذهف
 مهمادختساو نيطايشلا لامعأ نم وأ يلييختلا رحسلاو ليحلاو

 ؛تامارکلا نم تسيلو مهب رارضإلاو سنإلا دئاقع داسفإل

 اذهف ءرجاف وهو ءاملا ىلع يشمي وأ ءءاوھلا يف ريطي يذلاك

 ؛كرشلاو رفکلاب مهيلإ اوبرقت امل مهنأل ؛نيطايشلا لعف نم
 .ءاملا ىلع مهب اوشمو ءاوهلا يف مهولمحف . مهومدخ

 تاذوعشلا نم ةرجفلا ءالؤه يديأ ىلع يرجي امف

 ىلع مهلجدو مهليح نم وأ نيطايشلا لامعأ نم وه كرشلاو

 .رحسلا نوملعتي امك مهنيب اميف اهنوملعتي رومأ يهو سانلا
 بسن امل اذهلو اهنم ءيش مهعابتأو ءايبنألا ىلإ بسني الو
 مهيلع هللا در «مالسلا هيلع ناميلس هللا يبن ىلإ رحسلا دوهيلا

 هيلع ناميلسو «ءايبنألا ىلإ رفكلا بسني الو رفك رحسلا نأب
 .رحسلا هب قيلي الو ءمھنم مالسلا
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 سش س

 قيفصتلاو ريفصلاب هللا مهدبعت

 نورشعلاو ةيداحلا ةلأسملا

 . [ةيدصتلاو ِءاكُملاب ب ْمُهُدُبَعَت] عت

 لا

 : الك هللا لوسر اهيف مهفلاخ يتلا ةيلهاجلا لئاسم نم
 هللا لاق «ةيدصتلاو ءاكملاب هللا ىلإ - رک أ مهدبعت

 4ع ديمو ا ا تا دس منالَص ص ناک اَمَو ¥ : یلاعت

 ةبعكلا دنع هللا ىلإ نيكرشملا ا ناك ام : يأ [0 :لافنألا]

 ةيدصتلاو «ريفصلا : وه ءاكملاو ءةیدصتو ءاكم الإ ةفرشملا

 «تيبلا دنع اذه نولمعي .فكألاو يديألاب قيفصتلا : يه

 كلذو .ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اهب نوبرقتي «ةالص هنومسيو
 الإ نوكت ال ةدابعلا نأل ؛نجلاو سنإلا نيطايش مهل هنيز امم

 ال ناسنإلاف «ةيفيقوت يهو ءیلاعتو هناحبس هللا هعرش امب

 هللا هعرشي مل امم هريغ نم هاقلتي وأ «هسفن دنع نم ًائيش ثدحُي

 . عرشلا يف لصأ هل سيل وهو هللا ىلإ هب دبعتي

 ريفصلا :نيتلصخلا نيتاه ميرحت ذخؤي انه نمو
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= 

 كلذ يف نال ؛ةدابعلا امهب ناسنإلا دصقي مل نإو ءقیفصتلاو

 «نيكرشملاب اھ
 دنع “ةصاخ ءاسنلل لإ يبنلا هحابأ امنإ قیفصتلاو

 اذإ ۔ اھتوص يف امل ؛ةالصلا يف اهس اذإ مامإلا هيبنتك ءةجاحلا

 هبشتي نأ لجرلل زوجي الو «ةنتفلا نم - لاجرلا ةرضحب تناك

 . قيفصتلا يف ةأرملاب الو رافكلاب

 لاجرلل حيبستلا» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف )١(

 مقر) ملسمو ء(۱۲۰۳ مقر) يراخبلا هجرخأ «ءاسنلل قيفصتلاو

 ء. ء۰۲

 مترثكأ مكتيأر يلام» :لاق ةا هللا لوسر نأ دعس نب لهس ثیدح يفو

 امنإو «هيلإ تفثلا حبس اذإ هنإف .حّبسُيلف هتالص يف ءيش هبار نم « قيفصتلا

 ٦٢٤(. مقر) ملسمو «(784 مقر) يراخبلا هجرخأ «ءاسنلل قيفصتلا
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 ع ٠٠١

 ًابعلو ًاوھل نيدلا مهذاختا

 نورشعلاو ةيناثلا ةلأسملا

 . [ابِعَلَو اَوُهَل مُهنيِد اونا ُمُهَنإ]

 ا
 دض وه بعللاو «قحلا نع يهلُي لطاب لك : وه وھللا

 هب برقتي ًانید بعللاو وهللا ذاختاف . هيف ةدئاف ال ام وهو «دجلا

 دنع دوجوم اذهو «ةيلهاجلا نيد نم وه لجو زع هللا ىلإ

 ةدابع يناغألا نوذختيو «فوفدلا برض نوذختيف «ةيفوصلا

 هللا ىلإ نوبرقتيو «يناغألاب هللا ىلإ نوبرقتي «لجو زع هلل
 .فوفدلا برضب

 دح يف ةمرحم يهو «بعلو وهل اهتالآو يناغألاو

 ؟لجو زع هلل ةدابع تذختا اذإ فيكف ءاهتاذ

 اهنومسي يتلا ديشانألا نوذختي نيذلا نآلا مههبشيو

 امك ہللا ىلإ ةوعدلا لئاسو نم اهنولعجيو «ةيمالسإلا
 اهيف لخدي الو «نيدلا نم لجو زع هللا ىلإ ةوعدلاو .نولوقي

 «سوفنلا يهلت يتلا تاميغنتلاو ماغنألا نمو يناغألا نم ءيش
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۷= 

 نم يهو ءنآرقلا ةءارق نعو هللا ركذ نع سانلا لغشتو
 نأل ؛ةوعدلا لئاسو نم تسيلو «ةيبزحلا جهانملا تاراعش

 ةنسلاو باتكلاب سانلا وعدي ناك هيي يبنلاو «ةيفيقوت ةوعدلا

 ذختي ملو «نسحأ يه يتلاب ةلداجملاو ءداشرإلاو ظعولاو

 ظ . ةوعدلل ةليسو ةيعامجلا ديشانألا

 عافدلاو نيكرشملا ىلع درلل ؛هيزنلا ديجلا رعشلا داشنإو

 ىلع طيشنتلل وأ «هنع هللا يضر ناسح رعشك «مالسإلا نع

 ةيعامجلا ديشانألاب ًاهيبش كلذ سيل ءرفسلا يف ريسلاو لمعلا

 قرافلا نم امهنيب امل ؛هيلع ساقت الف ءنالا ةلمعتسملا

 . حضاولا
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 ايندلاب رارتغالا

 نورشعلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 اهم هللا َءاطَع َّنَأ انظف ءْمُهْنَوَع اينُڈلا ًةايَحلا َّنإ]
 مو ادو ا 2 2 : مهلؤقك ہاضر ىلع

2 

 ے بہو
 [ .["ه :ابس] *نيبذعمب

9 

 حرسشلا

 نحن ًاوُلاَكَو # مهبذعي ال هللا نأو ‹ لجو رڪ هللا ىلع مهمرك

322 < 
4 

 سار ےحجر ص 3 و ص ص سک ,a 2 0 وو ص کچ ۶ےہ ےک سک ےہ ضا

 نمل قزرلا _طسبب فر نإ لق او َنيبَّدَعمب نحن امو ادللوأو لوما ركأ
 ڪڪ ص

 a ےک ےک اره ےہ ص ےہ سے ےس ص تص چ سب ص ہر ےہ رص رے

 مھدنؤآ الو رہلوما امو ©9 بوملعی ال سالا رثک آ کیلو ردشبو اک
 تے صر

 َّنِإ لق % : یلاعت هلوق ىلإ «[۳۷ مه :اأبس] « حّلز ادنِع رقت قلاب

 ےک رس رو پہ < ص ص ص ت < ےب ص

 ویش نم مثقفنأ امو مل ردقیو ءوداسبع نِم ُءَسِي نمل قزرلآ طس یر
 ة اك تسلف مو 1 کہ ا عسا ہہم ےک رپ مہ دعم 7 دع

 دق هنإ لب «دبعلل هللا ةبحم ىلع ًاليلد ةورثلاو دالوألاو لاومألا

 هللا نإ) : ثیدحلا ىفو «هجردتسي نأ لجأ نم رفاكلا ىطعي

 الإ هيطعي الف نيدلا امأو «بحي ال نمو بحي نم ايندلا یطعی
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3= 

 دنع لدعت ايندلا تناك ول» : رخآلا ثیدحلا ىفو ء''(؛بحی نم

 . "«ءام ةبرش ًارفاك اهنم یقس ام ةضوعب حانج هللا

 كلذكو ہللا ىلع قلخلا مركأ ةي هللا لوسر اذهو

 مركأ مهو «ةقافلاو رقفلا مهبيصيو «عوجلا مهبيصي «هتباحص

 يف نوحرميو نوحرسی رافكلاو «نييبنلا دعب هللا ىلع قلخلا
 . مھل جاردتسالا باب نم معنلا

 هناحبس هللا دنع اهلهأ ةمارك ىلع ايندلا ةرهزب لدتسي الف

 لمع ىلع ناك اذإ هللا ىلع دبعلا ةماركب لدتسي امنإو «ىلاعتو

 هللا ىلع ميركلا وه اذهف ءاریقف وأ اًينغ ناك ءاوس «حلاص

 ءانغلا لهأو ايندلا لهأ نأ سانلا ريياعمو ءیلاعتو هناحبس

 ةقافلا لهأو رقفلا لهأ نأو «لجو زع هللا دنع مركأ مه ةورثلاو

 . هللا ىلع مهناوهل كلذك اوناك امنإ

 )١( دمحأ هجرخأ )١/ مكاحلاو ء(۳۸۷ )١/ ١97 مقر 570/6) ء(١۱۰ مقر ۷۳۸۱(.

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو

 حيحص ثيدح اذه :ىسيع وبأ لاقو ء(٢۲۳۲ مقر 070 )٤/ يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .(0197 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا ححص ثيدحلاو .هجولا اذه نم بيرغ



 =I ةيلهاجلا لئاسم حرش

 ءافعضلا هيلع ناك اذإ قحلا يف مهدهز

 نورشعلاو ةعبارلا ةلأسملا

 ًارْيَكت ؛ءاَمَعَصلا هَل ْمُهَقَبَس اذ ّقَحلا يف ِلوُخڈلا كر
 < . . . مهب دوخي لا مرت الو » :یلاَعت هللا َلَرْنَف ءةفنأَو
 . ٠١([ :ماعنألا] . تايآلا

 حرسشلا

 نم ءافعضلا هيلع ناک اذإ قحلا نوضفري ةيلهاجلا لهأ

 :ماعنالا] 4 انْ اي مهل لا ىرم ہلا » :اولاق اذهلو «سانلا

 فرشأو ءمھنم مدقأ نحن ءانم ةنجلاب ىلْوَأ اوسیل : ينعي ۳

 دقو . عمتجملا يف رادقم الو ةميق مهل ام ءافعض ءالؤه «مهنم

 : ماعنألا] 427 ۓیرکشلاپ ملأ ہلا سیا » :هلوقب مهيلع هللا در

 ايندلا امأ «بحأ نمل الإ نيدلا اذه يطعي ال العو لج هللاف ٣

 . هئادعأ نمو هبابحأ نم ءاشي نمل اهيطعيف
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 هيلإ ءافعضلا قبسب ًالطاب ىشلا نوک ىلع لالدتسالا

 نورشعلاو ةسماخلا ةلأسملا

 ول # :هلوقك ءِءاَمَعّضلا قبَسب ہنالظُب ىَلَع لالڈیشالا]
 ا :فاقحالا] هيل اوفس ام ارح ناک

 ريفا

 ءيشلا نالطب ىلع لالدتسالا : ةيلهاجلا لهأ تاداع نم

 als ہو ہوش اضاع

 لهأ نحن :نولوقي ١١[ :فاقحألا] 4 ِهَيَلِإ انوُقَبَس ام اربح ناک ول #

 انيأر املو ءرومألا فرعن «ريكفت لهأو «ةربخ لهأو «ةفرعم
 ًاقح ناك ولو «هانكرت ءاقح سيل دمحم هب ءاج يذلا اذه نأ

 اھ نسل هنأ لع لنا اع فلا اھ

 ًافوقوم هعابتا سيل قحلا نأل ؛لطابلا لطبأ نم اذهو

 نم ىلع اهب هللا نمي ةنم قحلا عابتا لب «سانلا نم ةقبط ىلع
 .ءافعضلا نم مهرثكأ لسرلا عابتأو .اهل هقفويو هدابع نم ءاشي

 م E ص

 ء۰١١٦ :ءارعشلا] € َنوُلَدْرَأْلا َكَعَبَتَأو كل نم وأ ٭ : ىلاعت لاق امك



= 
 ر

 « يأَرلأ یاب تلذارآ مه تلا الإ کسا تیر امو # :هلوقو
 لهأ مه مهنأ نومعزيو . ریکفت مهدنع سيل : يأ [۲۷ :دوم]

 هعبتا ؛ًاقح ةي حون هب ءاج ام ناك ولف «لوقعلا لهأو ريكفتلا

 سيل هنأ ىلع ليلد هل مهكرتف «سانلا نم ًالملاو يأرلا لهآ

 مه قحلاب نورفكي نيذلا نأ بلاغلا نأل ؛لطاب اذهو .ًاقح

 لَا ريت ني یر اترا او » : ىلاعت لاق امك «فرتلا لهأ

 عبتي نم بلاغو «[*4 : : ابس] 5 3 يورفك ہی رشلیمزُآ آمي اإ اصوثرتم

 یھ وع سا ہا ؛ءارقفلاو ءافعضلا قحلا

 وأ «هل ءاينغألا عابتاب قح هنأب ءيشلا ىلع لالدتسالاف

 اذه ءءافعضلا عابتاب لطاب هنأ ىلع لالدتسالاو «هاجلا يوذ

 ةفرعم هب نزوي ًانازیم ذختي نأ زوجي ال «ةيلهاجلا لهأ رايعم
 فرعي ال قحلا :ءاملعلا لوقي اذهلو ؛لطابلا نم قحلا

 . قحلاب لاجرلا فرعي امنإو «لاجرلاب
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 مهءاوهأ قفاوتل اهتفرعم دعب باتكلا ةلدأ فيرحت

 نورشعلاو ةسداسلا ةلأسملا
 سس

 .[َنوُمَلْعَي ْمُهَو ُهوُلَقَع اَم ِدْعَب نم هللا باَتِك ُفيِرْحَت]

 ةاروتلا «هللا باتك فيرحت :ىراصنلاو دوهيلا نأش نم

 ةدايزب هوفرح «هومهفو هوملعت «هولقع ام دعب نم «ليجنإلاو
 قفاوت نأ لجأ نم «حيحصلا ینعملا ريغب ريسفت وأ «ناصقن وأ

 لوأو ءاهنم نوناعي نوملسملا لازي ال ةبيصم هذهو «مهءاوهأ

 تابغرلاو ءاوهألا لهأ نم باتكلا لهأ دنع تناك ام

 اوطس «هدوحجو صنلا بیذکت ىلع اوردقي مل اذإ «تاوهشلاو
 .هانعم ريغب ريسفتلاو ليوأتلاو فيرحتلاب هيلع

 لهأ نم ةفآلا هذه نم نوناعي نوملسملا لازي الو

 :مهل ليق اذإ .تاوهشلا باحصأو ةلاضلا قرفلاو ءاوهألا

 بسح ىلع ابرلا نورسفي ءاذک ابرلاب دارملا :اولاق «مارح ابرلا
 .ابرلا حيبت ىواتفو تاباتكو بتك مهل دوجوم نآلاو «مهاوه
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 ابرلا وه اذه سيل :اولاق ءهلوسرو هللا همّرح اذه : لیق اذإو

 ابر وه هلوسرو هللا همرح يذلا ابرلا ؟هلوسرو هللا همرح يذلا
 مهف لضفلا ابر امأو «طقف رسعملا ىلع نيدلا ةدايز «ةيلهاجلا

 ابرلا امأ يكالهتسالا ابرلا وه مرحملا ابرلا نولوقي وأ .هنوركني
 . حابم وهف يرامثتسالا

 ابر ميرحت هيب لوسرلا ةنس يف ثيداحألا يف حص دقو

 ؛ةضفلاب ةضفلاو «بهذلاب بهذلا» : نيحيحصلا يف «لضفلا

 .حلملاب حلملاو ءرمتلاب رمتلاو ريعشلاب ريعشلاو ءربلاب ربلاو
 همرح «لضفلا ابر اذه “ديب ًادي ءاوسب ءاوس :لٹمب ًالثم

 و مم لولا 51: امو # : ىلاعت هللا لاق دقو ءَ هللا لوسر

 مومع يف لخاد لضفلا ابرو .[۷ :رشحلا] < اترا هلع ےی ات امو

 . 4 ابرلا مرحو# : یلاعت هلوق

 يف ناكو ءةاروتلا فّرحي نم دوهيلا يف ناک املف

 فّرحي نم ةمألا هذه يف دجو «ليجنإلا فّرحي نم ىراصنلا

 .هريغ هيلع وأ هيلع وه ام ةحابإ لجأ نم ءةنسلاو نآرقلا

 . ةنسلاو باتكلا عابتا ملسملا ىلع بجاولاو

 ظفللاو ٠١۸۷(. ء١۸٥۱ مقر) ملسمو ء(٢۲۱۷ ء٣۲۱۳ مقر) يراخبلا هجرخأ )١(

 .هل
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=> 

 اوُعْذَأَو ٭ :مهل لاق امل هللا نأ :دوهيلا فيرحت نمو

 رفغاو انبونذ انع طح .[:۸ :ةرقبلا] 4 ٌةطِح اوُلوُقَو اُس بالا
 . نونلا فرح اوداز ءةطنح يف ةبح :اولاقو اوفرح ءانل

 لع نحيل *٭ : یلاعت هللا لاق امل ہللا تافصل ةلوؤملاو

 ماللا اودازف . یلوتسا :هانعم :اولاق [ه :ہطط) €( ٰیوتسآ شرعا

 .دوهيلا نون سنج نم

 ؛صقنلاب فیرحت كانهو «ةدايزلاب فيرحت اذه

 هريسفت ريغب نآرقلا ريسفت وهو «ىنعملا يف فيرحتو
 هلك اذه ؛حیحصلا اهريسفت ريغب ثيداحألا ريسفتو «حيحصلا

 .هعضاوم نع ملكلا فيرحت نم
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 ٛ__۔_ے ١١١

 هللا ىلإ اهتبسنو ةلطابلا بتکلا فيلأت
 نورشعلاو ةعباسلا ةلأسملا

 دنع َنِم اذَٰم ووي مت مہ یاب بلآ دوبي ند ليو ١ :هلوقك با ىلإ اهتبشنو ةلطابلا ِتکلا كيِنْصَت]
 . [[۷۹ :ةرقبلا] 4ک نا

 حرشلا

 اهنوبتكيو تافلؤملا نوفلؤي مهنأ :دوهيلا تافآ نم

 ؛هللا دنع نم اذه :نولوقيو «لطابلا اھنونمضیو .مهيديأب
 يف بتكلا هذه اوعيبي وأ «سانلا نم ةأفاكم ىلع اولصحيل

 ةلاضلا بتكلا فينصتو .ًالاومأ مهيلع ردتو قاوسألا

 هذه نم مهب هبشت ْنَمَو ءدوھیلا ةفرح سانلا ىلع اهجيورتو
 .ةمألا

 نأ :ملعلا نم ًائيش بتكي امنيح ملاعلا ىلع بجاولاو
 باتكلا قفاوي ام الإ بتکی الو «یلاعتو هناحبس هللا يقتي

 يف الو هاوتف يف بتكي الف «هتباتك نع لوئسم هنأل ؛ةنسلاو
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 بتكي الو ءةنسلاو باتکلا قفاوي ام الإ هتلاقم ىف الو هفلؤم

 یھ هذه وأ ‹ عرشلا نم اذه :لوقيو ہاوھو هسفن دنع نم ًائيش

 .ةعيرشلا

 وأ «لئاسرلا وأ «مايألا هذه يف بتكلا فينصت رثكأ امو

 «يتفي وأ فلؤي وأ بتكي نأ ديري يذلا ملسملا هّبني اذهف

 نأو ء هللا ىقتي نأو ءیلاعتو هناحبس هللا دودح دنع فقوتي نأ

 . سانلا ضري مل نإو «قحلل بتكي
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 قحلا نم مهريغ دنع ام ضفر

 دور کا600 ود

 الاَف ٭ : هلوقك ٠ مِهِیَنِئاط عَم يلا الإ ٌیَحلا َنِم َنوُلبَْ ل مهن

 . 4١[[ :ةرقبلا] هَل َلِزنأ آمي نم

 حرسشلا

 أوُلاَم ٭ لب دمحم ىلع هللا لزنأ امب اونمآ : مهل ليق اذإ
 مالسلا هيلع ىسوم ىلع يأ [۹۱ :ةرقبلا] 4 اَنَنِكَع َلِزنأ آمي نم م

 امل اًكَدَصُم ٌقَحَلا وهو # هريغ :يأ 4 ْمَءآَرَو اکی ویو ف

 انيبن ىلع تلزنأ يتلا ةاروتلاب نمؤن نحن :نولوقي «4 ممم
 يذلا ليجنإلا وهو [۹۱ :ةرقبلا 4م ءآَرَو ای تدورفكَيَو # ىسوم

 وهو ٭ يي دمحم ىلع لزنأ يذلا نآرقلاو ءیسیع ىلع لزنأ
 يف امل ناقدصم تارق ليجتالا 4 فتم ال ا لا
 ا

 ىلع لزنأ ام نوعبتت متنک اذإ مكنأب مهيلع هللا درف

 لتق ىسوم ىلع لزنأ له ؟ءايبنألا نولتقت فيكف ءیسوم
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 ىسيع لتقب اومهو «ىبحي اولتقو ءايركز اولتق ثيح ؟ءايبنألا

 لتقب اومهو «مهنم همصعو «هيلإ هللا هعفرف «مالسلا هيلع
 :ىلاعت لاق امك ءءایبنألا لتق 007 يف اپ دمحم

 بدك اًعيِرَمَك عربکتسا کتنا وہ ال امہ وسر کاج اَمْلكَفَأ »

 ضعبو مھوبذک لسرلا ضعب [۸۷ :ةرقبلا] سج

 ‹مهسفنأ ىوهت ال امب مهوءاج مهنأل ؟اذامل ءمهولتق لسرلا

 ناميإلا نم اذه نيأو ؟انيلع لزنأ امب نمؤن :نولوقي فيكف

 ؟مهيلع لزنأ يذلاب

 ءم دمحم تعن ةاروتلا يف مهيلع لزنأ امم ًاضيأو

 اونمؤي مل اذاملف «مالسلاو ةالصلا هيلع هتافصو هتلاسر نايبو

 «مهيلع لزنأ امب ناميإ وه ةي دمحمب ناميإلا نإ ؟ُهِكَي دمحمب
 :ةرقبلا] © اًمََلَع َلِزْنَأ آمي ُنِمْوُت 8 :نولوقي مهو «هب اورفك دقو
 ء1۱

 ءاملعلا نم ًانالف الإ عبتأ ال انأ :لوقي نم لمشي اذهو

 وأ «هّسردمل وأ «همامإل بصعتي الو «قحلا لبقي هنأ بجاولاو

 «عابتألاو نوديرملا مهل بصعتي ؛قرطلا خياشم لثم «هخيشل

 ال هنأل ؛لطاب رمأ اذهو «ءالؤه لاق ام الإ قحلا نولبقي الو

 هنإ :لاق نمو ءُ هللا لوسر الإ قلخلا نم نيعم عابتا بجي

 الإو بات نإف باتتسي ءدترم هنإف لوسرلا ريغ نيعم عابتا بجي
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 11۰ دہ

 ًانالف لعج هنأل ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ ررق امك ءلتق

 . ا لوسرلل ًايواسم

 نم هريغ امأ ءب هللا لوسر الإ هعابتا بجي دحأ الف

 قحلا هيف اوقفاو اميف نوعبتيف هللا مهمحر  ءاملعلاو ةمئألا

 نم ناك ولو .هذخأ زوجي ال هنإف ءداھتجالا نم هيف اوأطخأ امو

 الإ انلاوقأ نم اوذخأت ال :نولوقي كلذ نولوقي مهو ءةمئألا

 . ديم لوسرلا مالک قفاو ام
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 مهنوعبتي مهنأ نومعزي نم لوقب نولمعي ال
 نورشعلاو ةعساتلا ةلأسملا

 لاق اَمَك ٠ْمُهعقئاط هلو اَب َنولَمْمَي ال كلذ مم ْمُهّنإ] م موقف ےہ ےل و مز و ٗ٭ مسدسه
 منك نإ لَم نی هلا انا َنوُلكَمَتا ملف لف ۶ : و لات 2 و هنا مصر مثع ے هع سا

 .[[۰: :رقبلا) € موم

 يف مهيلإ لزنأ ام نوعبتي مهنأ نوعدي دوهيلا ءال وه أ

 :نارمأ هبذكي اذهو «ةاروتلا

 لب «ءايبنألا لتق ةاروتلا یف سيلو «ءايبنألا مهلتق :ًالوأ

 : الإ دمحم عابتاب مهرمأت ةاروتلا نأ :يناثلا رمألا

 کک ليجنولاَو رولا ف مُهَدنِع اًبوكَم ۂنودجچت یا ٭
 مرو ےک لا ول لص 2 رڪ لآ نع 56 مُهلَہنْيَو و يفور عمل

 نی 2ف 276 یتا ئل ار فرضا تک غیر ے رو ٹیبخلا م هيلع
 لک هب اونمؤي ملو «ةاروتلا ىف الگ هتافص هذه ٠١١[. :فارعألا]

 ناميإلا نوعدي نيذلا مهؤاملعو مهؤايبنأ هلاق امب اولوقي ملف
 .نولوقي امب نولمعي الو . مهب
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 عامتجالا كرتو قارتفالاب ذخألا

 نوثالثلا ةلأسملا

 هللا ةبصو اكر مهنا - ادا ِتابآ ٍبِئاَجَع نم يِمَوَ
 ٍبْرَح لک َراَصَو ء قاَريْفالا َنِم هنَع یھت ام اوكَنراَو ءعاَممْجالاب
 .[َيحَ مهن اَ

 للا
 اوكرت امل مهنأ : یلاعتو هناحبس هللا تایآ بئاجع نم

 ىلع لزنملا هعرشو «لجو زع هللا باتك ىلع عامتجالا
 تتشتلاو قرفتلاب هللا مهالتبا ءەب ماصتعالاو «لسرلا

 ؛ مهل ةبوقع هذهو . لطابلا نم هيلع مه امب حرفلاو ءرحانتلاو

 هب حرفي مل اذإ امأ «هكرتي ال هنإف لطابلاب حرف اذإ ناسنإلا نأل

 کل ءهنع عجريو بوتي هنأ ٌیرح اذهف «هنم ككشت هدنع ناكو

 نم ةبوقع هذهو «هنع لوحتي ال هنإف ءهب حرفو هيلإ نأمطا اذإ
 كرت نمو ءلطابلاب ىلتبي قحلا كرت نم نأل ؛العو لج هللا

 ء نحاطتلاو رحانتلاو «تتشتلاو قرفتلاب ىلتبي هنإف عامتجالا

 الإ ايندلاو نيدلا رومأ نم مهنيب اميف نيفلتخم ًاسانأ دجت امف

 لاتتقالا امبر لب .ءاضغبلاو تازازحلاو تاوادعلا مهنيب دجتو

 ةنسلاو باتكلا ىلع عامتجالاب كسمتي نم دجت الو «مهنيب اميف
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 مهنأك «نواعتلاو رتصانقلا و ةبحملاو ةفلألا مهنيب دجتو ¥

 ةنسلاو باتكلا ىلع عامتجالاب الإ ةمصع اللف وس 9

 . باذعو ةقرف هنإف كلذ ادع امو «ةنسلاو باتكلا عابتاب الإ ةدحو الو

 «نولوقي امك نيملسملا ديحوت نوديري نيذلا ءالؤهف
 ؛ةديقعلا اودَحَو «نيملسملا ديحوت نوديرت متنك اذإ : مهل لاقي

 هللا لوسر اهب ءاج يتلا ديحوتلا ةديقع ىلع ًاعيمج اونوكت نأب

 اذهو « يفوص اذهو « يروبق اذه ءسانلا اوكرتت الو تا

 مث ہللا الإ هلإ الب اومصتعاو ءًالوأ ةديقعلا اودحو «يعيش

 ةنسو هللا باتك ىلإ اوعجراف «هللا لزنأ امب مكحلا اودحو

 ريغو ةيلبقلا تاداعلاو ةمظنألاو نيناوقلا اوذبناو «هلوسر

 عامتجالا نوديرت متنك اذإ «ةنسلاو باتكلا ىلإ اوعجرا .كلذ

 ىلع الإ ءاذه ىلع الإ نوملسملا دحتي نلف «نيملسملا ةدحوو

 ہللا لزنأ امب مكحلا وهو ؛عجرملا ةدحوو ةديقعلا ةدحو

 «نيملسملا رمأ ىلول ةعاطلاو عمسلاب كلذو ؛ ةدايقلا ةدحوو

 هللا نإ» : لپ ىبنلا لاق امك «نيملسملا رمأ دحوي يذلا اذه

 اومصتعت نأو .ًائيش هب اوكر شت الو هودبعت نأ : ًاثالث مكل ىضري

 . "”«مكرمأ هللا هالو نم اوحصانت نأو ءاوقرفت الو ًاعيمج هللا لبحب

 (١) مدقت ص٤۷ 8
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 لطابلا نیدلل مهتبحمو «قحلا نیدلل مهتوادع

 نوثالثلاو ةيداحلا ةلأسملا

 يذلا َنيدلا مادام - !اًضْيَأ ِتاَيآلا بجعأ ْنِم َيِهَو]
 ْمُهوُداَع َنيذلا  ٍراَّفَكلا َنيِد ْمُهْلْبَحَمَو ءةواَدَعلا َةَياَخ ِهْيَلِإ اوُبَسَتْا
 ھر در «ٍةَّبَحَملا ةَياَغ - ْمُهَمَتِفَو مهين هين اوُداَعَو

 و ءِرْحَّسلا بك اوُعبَلاو مالا ِهْيَلَع ئسوُم ٍنيِدِب ْمُهاَنأ امل

 حرستشلا

 هللا لوسر اهيف مهفلاخ يتلا ةيلهاجلا لهأ لئاسم نم

 نيدل مهعابتاو ءهعابتاب اورمأ يذلا مهنيدل مهتاداعم : ةي

 هيلع ىسوم نيد ىلع اوناك دوهيلا نأ مولعم ذإ ءمهودع

 اوناک نيذلا نوعرف لآو نوعرف وه مهودع نأو ءمالسلا
 مهءاسن نويحتسيو «مهءانبأ نولتقي «باذعلا ءوس مهنوموسي

 هميلكو هيبن هللا ثعب نأ ىلإ «فرحلا سخأ يف مهنولمعتسيو

 مهزعأو مهودع نم هدي ىلع هللا مهصلخف «مالسلا هيلع ىسوم

 رقأو «هيلإ نورظني مهو هقرغأو مهودع لذخو «مهمركأو هب



 ةيلهاجلا لئاسم حرش

 باتك يهو «مهيديأ نيب يتلا ةاروتلا يف ناكو ءكلذب مهنيعأ

 فاصوأ اهيف ناك «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هب ءاج يذلا هللا

 ۂتودج ىِذَّلا ےّکلا ٗیَنلأ # وهو «هعابتاب رمألاو لي دمحم

 مُهلبتيَو نورا مُشرُمأي لغات دنیا يف ٌمُهَدنع اونم

 بيسي ۱٥١۷[ :فارعألا] * هع َكَناَك قلا للل او مُهَرَصِ َمُهْنَع

 تلحأ تابیط مهيلع مرحو «مهيلع هللا ددشف ءاوددش مهنأ

 هللا عضول اإ دمحمب اونمآ ولف «مهدانعو مهرفك ببسب «مهل
 ءدسحلا مهذخأ مهنكلو «لالغألا هذهو راصألا هذه مهنع

 نم نامزلا رخآ يف دوعوملا يبنلا اذه نوكي فيك :اولاقو

 ينب نم اذه نوكي نأ قئاللا ؟ليعامسإ ينب نمو برعلا

 اودسحف ءاولاق اذكه «ليعامسإ ينب نم نوكي الو «ليئارسإ

 ہللا لوسر هنأ نوملعي مهو «هب اورفكو هتمأو اپ ًادمحم

 . للاب ذایعلاو «ربكلاو دسحلا وه اذه ىلع مهلمح يذلاو

 «مالسلا هيلع ىسومب نیرفاک اوناك دمحمب اورفك املو

 نم ؛مهدنع يتلا ةاروتلاب اورفكف «ةاروتلا وه يذلا هباتكبو
 يتلا رحسلا بتكب ةاروتلا اولدبتساو ايب دمحمل دسحلا لجأ

 موق يف ًايشاف ناك رحسلا نأل ؛نوعرف مهودع نيد يه

 ناك يذلا رحسلاب اوذخأو «لزنملا يحولا اوكرتف «نوعرف
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 :العو لج هللا لوقی !بئاجعلا نم اذهو ¢ 7

 و گرد َمُهَعَماَمَل قصص رم ولا دنع نی ُلوُسَر مُهَءاَج او #

 ال متا َمِمِروُهلُش ارو ہلا بّتك بكل 2 7

 ا. ا بولی ال ماگ 7 ء۰٠۱۱ :ةرقبلا 4 © وک

 ال نیذلا لاهجلا لمع اولمع «هب ءاج امو هتافصو لوسرلا

 :لاق لب «نوملعي ال مهنأل :لقي مل 0 رت عن

 هنأكف « ؛هملعب لمعي مل اذإ ملاعلا نأل * وَ ال منك »

 وه راص لمعي مل اذإف < ل ؛ملعي ال

 ام أوُعبَتاَو # .امثإ هنم فخأ نوكي لهاجلا لب «ءاوس لهاجلاو
 مم رت ءس

 . رحسلا وهو ۲ :ةرقبلا] مجلس كلم لع ٌنيِطنَمَّكلآ الْ

 ةرفكلا هثراوت مث «نيطايشلا لمع نم هنأ رحسلا لصأف

 نع ًاليدب «دوهيلا هثروو «هموقو نوعرف هثرو ءنامزألا فالتخا ىلع

 . ليج دعب ًاليج ةرفكلا هثراوتت نكلو «ميدق رحسلاف ةاروتلا

 ىلتبُي قحلا كرت اذإ ناسنإلا نأ ؛تابوقعلا نم اذهف

 نيملسملا ضعبف «ريغتت الو لدبتت ال ةنس هذهو ‹ لطابلاب

 اوذخأو «سانلا لاوقأب اوذخأو ءهلوسر ةنسو هللا باتك اوكرت

 امل «ليبقلا اذه نم مه ءمالکلا ملع اوذخأو ءقطنملا ملع

 امل مهنأل ؛امهريغ اوذخأو هلوسر ةنسو هللا باتك اوكرت

 نم مهتديقع اوذخأي ملو «هلوسر ةنسو هللا باتك نع اوضرعأ
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 ةرفكلا مولع نم ةديقعلا ذخأب اولتبا «ةنسلاو باتكلا

 !ةحرابلاب ةليللا هبشأ امف «ةدحالملاو

 كرت نمو ءلطابلاب ىلتبي هنإف قحلا كرت نم لك اذكهو
 قرفلا بهاذمب ىلتبي هنإف ءةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم

 ةفلاخملا ةلاضلا تاعامجلا عم بزحتی يذلاو «ةلاضلا

 نوكي نأب ىلتبُي ءةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنمو ةنسلاو باتكلل

 امم اذهف «ىلاعتو هناحبس هللا ةنس هذه .ةلاضلا قرفلا عم

 يلتبا قحلا كرت اذإ هنأل ؛قحلا كرتي نأ نم ملسملا رّذَحُي

 ًامئاد «لطابلا لهأ عبتا قحلا لهأ عابتا كرت اذإو «لطابلاب
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 ۰۸ ه

 هنووهي ال نمم مهريغ عم يذلا قحلاب مهرفك

 نوثالثلاو ةيناثلا ةلأسملا

 َلاَق امك هَنْوَوُهَي َأل ْنَم َمَم َناك اذ ٌّقَحلاب ْمُهْرْفْك]

 اهرصتلا تاو ویک لع ئعَردَصَتلا تسي دوبل تاكو : ىلع
 . [[11* :ةرقبلا] ءىس لع د وهيل تل

 تردجتلا

 قحلاب مهرفك : يهو ؛لئاسملا رطخأ نم ةلأسملا هذهو

 يذلا قحلا نوكرتيف «هنوبحي ال يأ «هنووهي ال نم عم ناك اذإ

 . هلجأ نم قحلا نوكرتيف «صخشلل مهتهاركل ًابصعت ؛ هعم

 نأل ؛هب ءاج نمم قحلا لبقي نأ ملسملا ىلع بجاولاو

 ؛هودع عم وأ هقيدص عم «هذخأ هدجو امنيأ نمؤملا ةلاض قحلا

 نيد اذهف ءطقف صاخشألا ربتعي ناك اذإ امأ . قحلا بلطي هنأل

 . ةيلهاجلا لهأ

 مهو  ىراصنلاو دوهيلا نع هللا هركذ ام :كلذ لاثمو

 ؛یراصنلا عم يذلا قحلا اوضفر دوهيلاف  ملعو باتك لهأ
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 ىلاعت لاق امك «دوهيلا عم يذلا قحلا اوضفر یراصنلاو

 ِتسیل ٰیرصللا تلاقَو ءىس لَ ٰیرصللا ِتسیل ُدوُهَبْلا ِتلاَدَو# : مهنع
 ؛ ىوهلا وه اذه ىلع مهلمح يذلاو ١١١[ :ةرقبلا] ءىس لع دويل

 ؛قحلا نم مهعم ام اودحج یراصنلا نوضغبي دوهيلا ناك امل

 قحلا نم مهعم ام اودحج دوهيلا نوضغبی ىراصنلا ناك املو

 لاَ َكِلَدُك ٭ ءقحلا لوبقب مهرمأي يذلا 4ٌبَتكلآ َنوُنتَي ْمُهَو »
 باتك مهعم سيل نيذلاف [117 :ةرقبلا] 4 ْمهِلوَق لَم َنوُمَلَسي ال بدلا

 ام دحجتو «ىرخألا رفكت ةفئاط لك «جهنملا اذه ىلع اوراس

 . قحلا نم اهعم

 دوهيلا ةنس بنجت ملسملا ىلع بجاولا نأ : لصاحلاو

 الف «هبحي ال نم عم ناك اذإ قحلاب رفكلا يهو ءیراصنلاو

 لثمو . قحلا نم هعم ام ضفرت نأ ىلع صخشلا ضغب كلمحي
 دحأ ضغبت ةعامج وأ ةفئاط تناك اذإ :نآلا دوجوم وه ام اذه

 مهضغب مهلمحيف «قحلا نم هعم ام نوضفري مهّنِإف «ءاملعلا

 اومّتَعُب نأو ؛قحلا نم هعم ام اوضفري نأ ىلع ملاعلا اذهل

 ولو .هتطرشأ نمو «هتافلؤم نم اورڈکُیو « هيف اوديو هيلع
 . صخشلا اذه نوبحي ال مهنأل الإ ءيشل ال ؟اذامل .ًاقح تناك

 عم ناك نإو «قحلا لبقت نأ ملسملا اهيأ كيلع بجاولاو

 تا ےب ا حا تا ا توکگ ل ون
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 اتس زر

 . قحلا لوبق نم ةعنام

 ءنوكرشت مكُنِإ : لاقو «يدوهيلا هءاج امل هيي يبنلاو

 هللا ءاش ام» :اولوقي نأ رمأ ءدمحم ءاشو هللا ءاش ام : نولوقت

 لبق ةي يبنلاف . "دمحم ءاشو هللا ءاش ام :اولوقي الو «هدحو

 .أطخلا كرتب هباحصأ رمأو «قحلا اذه

 نإ :لاقو دوهيلا رابحأ نم الگ يبنلا ءاج يذلا كلذكو

 ءعبصأ ىلع لابجلا لمحيو «هنيميب تاومسلا يوطي هللا

 الگ يبنلاف «ثيدحلا رخآ ىلإ ...عبصأ ىلع نيضرألاو

 هللا نادار لا اذهل ادص وت ون بادہ یسک فاق

 موہ ةه صمق e رو ہللا اوردق امو *٭ : ىلاعت هلوق

 مَع قو محبس ہونی تکوطم تو تما
 یس مج یم و وک : رمزلا] € توک

 .هب شو لپ يبنلا هلبق ءقحلا

 مكنإو نودّدنُت مكنإ» :لاقف لگ يبنلا یتآ اًيدوهي نأ : ةنيهج نم ةأرما ةليتق نع )١(
 كي ٌئبنلا مهرمأف .ةبعكلاو :نولوقتو «تئشو هللا ءاش ام :نولوقت نوكرشت

 مث هللا ءاش ام :اولوقيو ةبعكلا برو :اولوقي نأ اوفلحي نأ اودارأ اذإ

 نع هجام نبا دنع ہوحنبو «(۳۷۸۲ مقر ٠ /۷) يئاسنلا هجرخأ .« تئش

 - )۳۷۱/٦ دنسملا يف دمحأو ء۸ مقر ٠٥٥١ /۲) ناميلا نب ةفيذح

 .(80 5 /7) ىربكلا يف يقهيبلاو ء۲

 )۲۷۸٦(. ملسمو ء(٢٤٤۷ ء٢١٢۷ ء۸۱۱٦ مقر) يراخبلا هجرخأ (۲)
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 الو «قحلا لبقي نأ هيلع بجي ملسملا نأ : لصاحلا

 يتلا تاعاشإلاو «ةيسفنلا هضارغأو «ةيصخشلا هتوادع هلمحت

 ام ضفر ىلع رومألا هذه هلمحت ال «قحلا لهأ ضعب نع عاشت

 ريغ ملاعلا اذه ناك ولو ىتح ءەب عفتني لب ملاعلا اذه هلوقي

 لاق اذإ ءًاحيحص بیعلاو مذلا نم هيف لاقي ام ناك ول «ميقتسم
 لجأل نكلو «صخشلا اذه لجأل ال «لبقت نأ بجو قح ةملك

 اوجهني نأ ملعلا ةبلط ىلع بجيف .بجاولا وه اذه «قحلا

 . هب ءاج نمم قحلا لوبق «ينابرلا جهنملا اذه
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 نوثالثلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 ّجَح يف اوُلَعَف امك مهني نم هل نأ اوُوَقَأ اَم ْمُهُراَكْنِإ]
 فس نم الإ مسرب لَم نع عر نمو # لا لاقف .تّْبِبلا

 ء۳۰ :ةرقبلا] ککے 2

 حرشلا

 ةالصلا هيلع ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ نوعدي دوهيلا

 اهانب يتلا ةبعكلا ىلإ ةلبقلا تلوح امل مهنكلو «مالسلاو

 ال مهنأل ؛هللاب ذايعلاو ءراكنإلا ةياغ اذه اوركنأ ميهاربإ

 «ميهاربإ نيد نم وه يذلا جحلاب الو ءةبعکلاب نوفرتعی

 ءقحلا وه اذه نأ نوملعي مهو «ةلبقلا ىلإ هجوتلاب نورفکیو
 ميهاربإ نأو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةلبق يه ةبعكلا نأو

 لاق امك ءلجو زع هللا رمأب هانبو «تيبلا اذه سسأ يذلا وه

 لاقو ٠٢[ :جحلا] 4 تّيَلا ےراکم ےھت اأو ذلو : ىلاعت
 [۱۲۷ :ةرقبلا] #ليعلَمسِإ و ِتیلا ںی دِعاَوَفْلا مها عقر دلو : یلاعت

 «هتلبق يهو ہللا رمأب میھاربإ ءانب نم ةبعکلا تراصف ءةيآلا
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 ےہ. ET «جحلا كلذكو . اذه نورکنی مهو
 ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ نوعدي مهنأ عم «هنوركتي مهو «مالسلاو

 نأ ىلع يب دمحم ضغب مهلمح نکل «ميهاربإ نيد یلعو
 . هلك اذه اوركنأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ثاريم نم ةبعكلاف

 نيد نم ةرمعلاو جحلل اهدصقو «ةالصلاب اهيلإ هجوتلاو
 نيد ىلإ نوبستني ءالؤهو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ

 ! بیجعلا ضقانتلا نم اذهف «هرئاعش مظعأ نورکنیو ميهاربإ

 ضعب ضفريو «مالسإلا ىلإ بستني نم لك اذه لثمو
 اهوعديو روبقلاب فوطي مث «ملسم انأ :لوقي يذلاك «هماكحأ

 لوحتي ال هنإف ءكرش اذه : هل ليق اذإف ءاهب حسمتيو اهب كربتيو

 يف ضقانتلا نم اذهو . هنع ىهن نم ضغبيو هيلع رمتسي لب هنع
 «هرئاعش مظعأ يف هفلاخيو مالسإلا نلإ بيست تتاضنالا

 ] .ديحوتلا وهو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
j= 

 اهريغ نود اهسفن يكزت ةقرف لك

 نوثالثلاو ةعبارلا ةلأسملا

 ہلْوَقب لا | ُمُهَبَدَكَأَف ٌةيجانلا اهنا يعد ٍةَقرف لك نإ :  لك

 نیب مد )۱ :ةرقبلا] € رق e اونا

 ء۰٢ :ةرقبلا] © نس وهو لا هجو َملْسَا نم ب لب # : هلوقب َباَوّصلا

 حرسشلا

 اهنأ يعذت مهنم ةقرف لك نأ : ةيلهاجلا لهأ لئاسم نم

 يف اذه ناكو لطابلا ىلع اهريغ نأو «قحلا ىلع يتلا يه

 نم الإ َدَنَبْلا َلُخَدَي نل اوُلاَقَو ¥ مههباش نمو ىراصنلاو دوهيلا

 ةنجلا لوخدو ةيادهلا اورصح 1١١[ :ةرقبلا] 4 ئرصت وأ اةوه ناک

 . ىراصنلاو دوهيلا يف

 يه اهنأ يعدت ةقرف لك ءةلاضلا قرفلا مهلثمو

 اهنأ يعّدت ةقرف لکو «لطابلا ىلع اهريغ نأو «قحلا ىلع يتلا
 ىلع ىتمأ قرتفتس» : لت ىبنلا اهيف لاق ىتلا ةيجانلا ةقرفلا

 نکا سار الإ ذاك: فام قرف نيعبسو ثالث

 امل اهريغ نع ةقرفلا هذهل ةقرافلا ةمالعلا نيب ديلي لوسرلا
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 ع 1 313 ہتچسکک ےک

 هيلع انأ ام ىلع ناک نم :لاق ؟هللا لوسر اي يه نم» :اولاق
 | .«يباحصأو

 11١[ :ةرقبلا] © مدمر اونا لف » ٠ 'العو لج لاق اذهلو

 نم الإ ةنجلا لخدي نل هنأ «نولوقت : ام ىلع مكليلد اوتاه : ينعي
 الإ لبقتال ىوعدلاو «ىوعد هذه نأل ؛ىراصن وأ ًادوه ناك

 4 نسيج وشو ہل مهو ملا ْنَم با :اهدعب لاق اذهلو ؛لیلدب
 نم ملسو «هلل هنيد صلخأ : ينعي ولی جَو ملا ۲ : ةرقبلا]

 هيف رفوت نمف ا ا عبتم :يأ € نس َوُهَو# ءكرشلا
 ناطرشلا ناذه هيف لتخا نمو «ةنجلا لهأ نم هنإف ناطرشلا ناذه
 . ةنجلا لهأ نم هنأ ىعّدا نإو ءرانلا لهأ نم وهف امهدحأ وأ

 نم يذلا ميلسلا جهنملا اذه خلإ 4َمَكَسَأ ْنَم یت یب # :هلوقف

 ناک نم» : لاق يي يبنلا نأل ؛ ةيجانلا ةقرفلا نم راص هيلع ناك
 ةيآلاو ءةنسلا نم طباض اذه «يباحصأو هيلع انآ ام لثم ىلع

 ہللا ىلإ ههجو ملسيلف ةنجلا ديري ناك نمف «نآرقلا نم طباض
 يتلا تاثدحملاو عدبلا بنجتيو «ةنسلا ىلع هلمع نسحيو

 . ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام

 (١) مقر 10-51 /۵) يذمرتلاو ء(۷٥٥ ء٤۹٥٦ مقر ۷ /٥)دواد وبأ هجرخأ ۲٦٤٢

 ۹٦ء هجام نباو )۳٣۲ /5  ۳٣٣ثيدحلاو ء(۳۹۹۳ ء۳۹۹۲ ۳۹۹۱ مقر

 ء۱۰۸۲ مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألاو يذمرتلا هححص ۱۰۸۳(.
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 مرحملا لعفب هللا ىلإ مهب ُدَقَت

 نوثالثلاو ةسماخلا ةلأسملا

 اتدِجو اولاق ةف اوُلَمَق الو # : ِهلْوقک ِتاّر َرْوَعلا فش لا )
 ےس ملے جر

 . [ [1 : فارعألا] ای اتم ھلو ات اباء اہک

 حرشلا

 نآل ؛فاوطلا يف تاروعلا فشكب ةيلهاجلا لهأ دبعتي

 نم ءاجو ءمرحلا لهآ نم نكي مل نم نأ مهل نیز ناطيشلا

 هللا ىصع هنأل ؛اهب ءاج يتلا هبايثب مرحلا لخدي ال هنإف «قافآلا

 فوطيو هسبليل ًابوث هيطعي نم مرحلا لهأ نم دجو نإف ءاهيف

 اذك ءانایرع لخديو «مرحلا دودح دنع هبايث علخي هنإف الإو «هب
 اندجو :اولاق ةشحافلا هذه اولعف امنیح ءناطیشلا مهل نيز

 ۔[۲۸ :فارعألا] اہ ارح سو او # e اهيلع

 ام :يهو ءةشحاف :ةروعلا فشك ىمس فيك اورظناف

 ًاّيقر هنوربتعي نامزلا اذه يف سانلا نم ريثكو .هحبق ىهانت

 !ًارضحتو
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 4 ہلَمحَْلاب آی اک هللا تإ لف : هلوقب مهيلع ہللا در مث
 عرش امنإو «تاروعلا فشك هدابعل عرشي ال ا [۲۸ :فارعألا]

 يف عوقولا مدعو «ةنتفلا نع دعبلا نم كلذ يف امل ؛اهرتس مهل

 ءملع ريغب هيلع اولاقو هللا ىلع اوبذك دقو «ةيقلخلا مئارجلا

 :ىرخألا نم لطبأ امهادحإ «نيتلطاب نيتجحب اوجتحاف

 مظعأ ةيناثلاو ء۸ :ںارعال) اتا آَبيلَع انجو : ىلوألا
 ذرا 6 نلاغتو ناهس هللا يىلغا ريدك ا ا ا کار طقار

 هلل لَ نلوم لَصَحَملاي ماي ال ها تإ َلُق» : هلوقب هناحبس مهيلع
 ةميرج ملع الب هللا ىلع لوقلاو [؟8 :فارعالا) € تومن ال ام

 ] دعت وت

 ير مرح امن لف # :لاقف هنع ٰیھٹی ام هناحبس نیب مث
 «ةشحاف عمج شحاوفلا ۳٣[ :فارعألا] # لب امو اپس رھظ ام حولا

 امال «ةروعلا فشك اهنمو «حبقلا يف ةيهانتملا ةيصعملا : يهو
 ةيفخ ناسنإلا هلعف ام «َنطَباَمَو # «سانلا مامأ ةينالع 4 اتیَرَھُظ

 . هللا نيبو هنيب

 : ينعي [۳۳ :فارعألا] 4 اطلس وہ لر یل ام اپ ارشد نآو #

 ةجحلا لزنأ امنإ «ًادبأ ةجح كرشلا لهأل لزنأ ام هللاف «ةجح

 . ىلاعتو هناحبس هنع ىهن هللاف كرشلا امأ . ديحوتلا ىلع
 ےس

 ٠

 ىلع لوقلا [۳۳ :فارعألا] 4 نوما ال ام ہللا ل أوُلوُفَت ناو 9#
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 انرمأ هللا ؛مهلوق :كلذ نمو ءكرشلا نم مظعأ ملع الب هللا

 . هلوسر ةنسو هللا باتك نم ليلد نودب «مارح

 4 کنیز أوُذُح َمَداَء يبي 4 # : یلاعتو هناحبس لاق نأ ىلإ

 : ينعي ١ :فارعألا] 4ک لم لک دن مكتاروع اورتسا : ينعي

 . تيبلاب فاوطلا اهنمو «ةالص لك دنع

 فشكب هللا ىلإ نوبرقتي ةيلهاجلا لهأ نأ :دهاشلا

 ءروزلاو بذكلا شحفأ نم اذهف «هلل ةدابع هنودعيو «تاروعلا

 الإ ًاقلطم تاروعلا فشك ميرحت ذخأن هنمو .هللاب ذايعلاو

 عم امهضعب نيجوزلا نيبام وأ «يرورضلا جالعلاك «ةرورضل

 ديدش مارح نيتلاحلا نيتاه ريغ يف ةروعلا فشكو «ضعب

 «ةميرجلا يف عوقولاو ةشحافلا ىلإ رجي هنأل ؛میرحتلا

 بغر كلذلف ؛طاوللاو انزلا ىلإ رجي يرعلا نأ فرع ناطيشلاو

 ءایقرو ةراضحو ًامدقت اذه ىمسو «تاروعلا فشك يف سانلا

 ةيعجرو رخأت اذه :لاقو ءمشتحملا سابللاو يلا نك شر

 . ةيلاب ديلاقتو

 رخسمتلاو «هيف ديهزتلاو ءنآلا باجحلا نع لاقي امو

 سلاجملاو تالجملاو فحصلا يف فورعم ءيش هلهأ نم

 . مهنيدب اوكسمت اذإ ناميإلا لهأ رضي ال اذه نکل «كلذ ريغو
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 مارحلا ليلحتو لالحلا ميرحتب هللا ىلإ مهبرقت

 نوثالثلاو ةسداسلا ةلأسملا
 .[كرشلاب اوُڈیَعَت امك ءِلَالَحلا ميرختب دبعتلا]

 حرج

 ىلإ مهبرقت :يأ  مهدبعت :ةيلهاجلا لهأ لئاسم نم

 فاوطلا يف ةروعلا رتس اومرحف ہللا بجوأ ام ميرحتب - هللا

 لالا اک

 كغ امر «فراضتلاف «قراضتلاو ذوهبلا :كلذكو

 هللا مرح ام مهسفنأل اوحابأ دوهيلاو «تابيطلا نم ًاريثك مهسفنأ

 «لطابلاب سانلا لاومأ مهلكأو هنع اوهن دقو ابرلا لثم
 ةريحبلا اهنم «ماعنألا ةميهب نم ًاعاونأ اومرح نوكرشملاو

 ءءامسألا هذهب اهنومسي ماعنألا نم عاونأ ءةلیصولاو ةبئاسلاو

 : لاقف كلذ نع نينمؤملا هللا ىهن دقو «مانصألل اهنومرحيو

 کری اود ت الو مک ا لعل آم ابيل اوم رش ال اونم نل ایا »
 یف ددشتي ال نمؤملاف ء۸۷ :ةدئاملا) 48 َنييَيَعُمْلا تی ال هلأ
 نوكي لب ؛ تامرحملا حيبتسيو لهاستي الو « هللا لحأ ام ميرحت
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 الف «ةيلهاجلا نيد نم مارحلا ليلحتو لالحلا ميرحتف ءًالدتعم
 ربتعا اذإو « هللا باتک نم ليلدب الإ مرحيو للحي نأ دحأل زوجي

 هيلع وأ «ةينابهرلا يف ىراصنلا هيلع ام لثم ءدبعتلا نم كلذ

 هللا هعرشي مل امب دبعت اذهف «تيبلاب فاوطلا يف نوكرشملا

 .هتيصعمب هللا ىلإ برقتو «یلاعتو هناحبس هتيصعمب هلل دبعتو

 . هب نذأي مل نيد عرشو

 كرشلاب ةيلهاجتلا لهآ ديغت امك هاذ ةريطخ ةلآسملاف

 نوفوطي نيذلاف ءًاثيدحو ًامیدق دوجوم وهو «مظعأ اذهو

 برقت اذه :نولوقيو ءاهل نورذنيو ءاهل نوحبذيو «روبقلاب

 لوک و ۳ :رسرلا عز ہلا لإ اتویرقیل الإ مھ ڈیعتام ل ہللا ىلإ
 دنعو «نيلوألا یت رح ويلا

 اذه :نولوقيو «مالسإلا ىلإ نيبستنملا نيرصاعملا نيكرشملا
 مهف :نيحلاصلا ءالؤه ةطساوب العو لج هللا ىلإ برقت

 . ىفلز هللا ىلإ اننوبرقیو ءانؤاعفش
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 هللا نود نم ًابابرأ نابهرلاو رابحألا مهذاختا
 نوثالثلاو ةعباسلا ةلأسملا

 . [مللا ود ْنِم ًابابَْأ نابھڑلاو رابخألا ِذاَحَناب كيلا

 أوُدَحَخَأ ٭ :ىراصنلاو دوهيلا يف ىلاعت هللا لاق

 ف َحيِسَمْلأَو ٍ ہلا وذ نم 7 مُهتسهَرَو مرے

 ١ :ةيرتلا] € اج اهل أَو هينا اور اَم و میرم

 ۸ دوھیلاف ءداّبعلا مه نابهرلاو ءءاملعلا مه رابحألاو

 هناحبس هللا ةيصعم يف نابهرلاو رابحألا عابتاب هلل نودبعتي

 « هللا مرح ام تراعتَو یا لحأ ام نومرحي ثيح «ىلاعتو

 +2328 : نولوقی ثيح «ةدابع اذه نوربتعيو .ءالؤه مهعيطيف

 نم امأ «هللا اوعاطأ اذإ ةبجاو مهتعاط :لوقنف .ةبجاو ءاملعلا

 يف قولخمل ةعاط ال» :ٍةكَي لاق ءەل ةعاط الف هللا ةعاط فلاخ

 «سانلا دهزأ نم ًادابع وأ ءاملع اوناك ولو ء''۸قلاخلا ةيصعم

 (١) يف مدقت ص٤۸ 1



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
١ YJ= 

 وهو مهعبتا نمو «مهعابتا انل زوجي الف قح ىلع اوسيل اوماد ام
 دقف ہللا لحأ ام نومرحيو ہللا مرح ام نولحي مهنأ ملعي :

 نال ؛یلاعتو هناحبس هللا عم مهكرشأ : ينعي «ًابابرأ مهذختا

 للحي نأ دحأل زوجي ال ءالعو لج هلل قح ميرحتلاو ليلحتلا

 لاق تو حی

 تے ا كولا فت امل اولوھ الو 9:: نلاغت

 تک ہن ہے

 ہد :لحنلا] © یا ٌباَذَع هو ليل علم 57 وحلمي

 ءاوباصأ نإ مهعبتن نکل ءاوأطخأ وأ اوباصأ انک ءاقعلا

 نم يصعنو « هللا عاطأ نم عیطنف ءاوأطخأ اذإ مهأطخ بنجتنو

 وه اذه ءأطخأ نم أطخ فلاخنو ىلاعتو هناحبس هللا ىصع

 قحلا نيدلا .

 تنأف ءٔیطخم ملاعلا اذه نأ ملعت ال تنك ول امأ

 اذه : لوقنف . هيلع هأطخف أطخأ ناك اذإ : لوقی نم امأ .روذعم

 كيلعو اولّمح ام مهيلع «ةمايقلا موي اذه كعفني الو ءزوجي ال
 ىلع ةينبم تناك اذإ الإ اهيلع دمتعُي ال ىواتفلاو «تلّمح ام

 ىلع اهنأ ملعي ناك نمف ءُ هلوسر ةنسو هللا باتك نم ليلد

 اذه لهجي ناك نمو ءاھب ذخأي نأ هيلع مرحي هنإف «ليلد ريغ

 . تبثتلا ةدايزو يّرحتلا هيلع بجي نکل «روذعم اذهف
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 هتافصو ہللا افا ىف مهداحلإ

 نوثالثلاو ةنماثلا ةلأسملا

 ال هلأ نأ رْشنَتَط نیو ٭ : یلاَعَت هلْوَقَک ءِتاَفَّصلا يف ُداَحِْإلا]
 . [[۲۲ :تلصف] ٭نولمعامی اريثك دعب

 حرسشلا

 ہهسفنل اهتبثأ يتلا لجو زع هللا تافص يأ :تافصلا

 هب دارملاو «ةماقتسالا نع ليملا :هانعم ةغللا يف داحلإلاو

 هناحبس هنع اهيفن كلذ نمو «هللا تافص يف ليملا :انه

 فارحناو ءقحلا نع ليم هنأل ؛داحلإ تافصلا يفنف «ىلاعتو

 مهنأ ىنعمب « هللا تافص يف نودحلي ةيلهاجلا لهأف «قحلا نع

 : یلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو «هللا نع اهنوفنيو اهنودحجي

 ولج الو غرض الو نس ْمُكِكَع کشی نأ وریت رشک امو
 ثيح [۲۲ : تلصف] * 8 َتولمع اس اريك كلي ال هللا نأ رشننظ كلو

 نع ملعلا ةفص اوفنف «مهلامعأ نم ًاريثك ملعي ال هللا نأ اونظ

 . هللا

 نم ةميظع ةفص ملعلا نأل ؛ةيآلا نم دهاشلا هجو اذه
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 ءيش هيلع یفخی ال ءءيش لک ملعي وهف «هناحبس هللا تافص

 اَمُرَلَعَبَو ضْراْلاَو ِتومَسلا یف ام رَلَعی » اهريغ نمو هدابع لامعأ نم

 نكي ملامو ءنوكي امو ناك ام ملعي [4 : سو شاتر

 لکب طيحمو لماش یلاعتو هناحبس هملعف «نوکی فيك ناك ول

 يف ًادحلم نوكي هنإف هلامعأ ضعب ملعي ال هنأ نظ نمف «ءيش

 . ملعلا ةفصل ًایفان «هللا تافص

 کیر رشنتظ یِزلا کن کلیو » :العو لج لاق مث

 . [۲۳ :تلصن] کت درا

 متحصل كالهلا وهو «ىدرلا يف مكعقوأ : يأ

 ed ےہ [؟* :تلصف] € 25 ترسل

 دشأب دعوتمو «ةيلهاجلا لهأب هبشتم هنأ «ىلاعتو هناحبس هللا

 ةيمهجلا نم  تافصلا تافن نوكي اذه ىلعف «ديعولا

 ةلصخلا هذه اوثرو دق - ةيدروتاملاو ةرعاشألاو ةلزتعملاو

 ديعولا اذهل نوضرعتم مهنأو «ةيلهاجلا لهأ نع ةحیبقلا
 . ءوسلا نظ هللاب اونظ مهنألو ءدیدشلا

 اهانعم نع اهفرصو اهليوأت تافصلا يف داحلإلا نمو

 ديلاو ءاليتسالاب ءاوتسالا ليوأتك لطاب ىنعم ىلإ حيحصلا

 هللا ىلإ اهانعم ضيوفت اهيف داحلإلا نمو .كلذ ريغو ةردقلاب

 .اهصوصن اهيلع لدت يذلا اهانعم دحجو

 و تے
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 ىلاعت هللا ءامسأ یف داحلإلا

 نوثالثلاو ةعساتلا ةلأسملا

 4 نمل دورك مهو »: ِهِلْوَمَك ِءاَمْسَألا يف ڈاَحْلالا]
 . ۳١[[ :دعرلا]

 حرشلا

 يف نودحليو .تافصلا يف نودحلي ةيلهاجلا لهأ

 مهو # :ىلاعت لاق امك ءاهنوفنيف «ىلاعتو هناحبس هللا ءامسأ

 كلذو ىلا و تاس کاما نم وخ لا ا كلا اب روک

 نيكرشملا نيبو هنيب حلصلا بتكي نأ دارأ اّمل ةي لوسرلا نأ

 اننيب بتكا تاه :لاقف ءورمع نب ليهس ءاجف ءةیبیدحلا يف

 » :ةكك يبنلا لاقف ء بتاکلا اگ يبنلا اعدف .اًباتك مكنيبو

 ام يردأ ام هللاوف نمحرلا امأ : ليهس لاق ء(میحرلا نمحرلا هللا

 نونعي - ةماميلا نٰمحر الإ نمحرلا فرعن ام :اولاق “وه
 :ىلاعت هللا لزئاف ہے نمحرلاب .ىّمست ةملیسم نأل ؛ةملیسم

 )١( ء۲۷۳۱ مقر) يراخبلا هجرخأ ۲۷۳۲(.
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 بلو تلكَ هڪ وهاك لإ ال ير وه لف ْيحْرلاي تورفکی مهو »
 . [۳۰ :دعرلا] باسم

 وعدیو يلصي ناكو .ةكم يف يب يبنلا ناك امل كلذكو

 اذه ىلإ اورظنا :نوكرشملا لاق .نمحر اي «هللأ اي :لوقيو

 اي ہللا اي :لوقي وهو ءادحاو ًاهلإ دبعي هنأ معزي «لجرلا
 أاوغدأ وأ هللا وغدآ لف # : ىلاعت هللا لزنأف . نيهلإ دبعي ءنمحر

 ر فلا ءامساف هو هربا 4 محملا ا
 ىلع لدي امنإو ؛یمسملا ددعت ىلع لدي ال ءامسألا ددعتو

 . هؤامسأ تددعت يذلا ىمسملا اذه ةمظع

 ىفن نمف ہللا ءامسأ نوركني نيكرشملا نأ :دهاشلاف

 تبثأو اهيناعم ىفن وأ «ةيمهجلاك ةلاضلا قرفلا نم هللا ءامسأ

 اهضعب تبثأو تافصلا ضعب يفن وأ ةلزتعملاك اهظافلأ

 هللا لاق دقو .ةيلهاجلا لهأل ًاثراو نوكي هنإف «ةرعاشألاك

 :فارعالا] € اپ یغداف یس اهمال و :هءامسأ ًاتبثم ىلاعت
 ءا تالا ہل وہ الإ دلا آل لا 8 :هناحبس لاقو ء۰

 3 2 مس م

 نه ینا حال هل # : یلاعت هللا لاقو ء[۸ :هط] « + یس |

 هب ترثأتسا وأ ,كباتك يف هتلزنأ وأ كقلخ نم ًادحأ هتملع وأ
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 يف هلزنأ ام اهنم «ةريثك هللا ءامسأف ء'؛كدنع بیغلا ملع يف

 «زيزعلا «ميحرلا «نمحرلا ءنارقلا يف ريثك اذهو «هباتک

 .رافغلا «باوتلا «فوؤرلا ءمیکحلا

 ٌملدعَوه / لإ ال ىِزَأأ ها ا وه # رشحلا ة ہروس رخآ يفو

 لإ هلإ ال لا ھا ره ا ا و لآ

 اجلا ُديِرَملا ثَِيَمتلا نيؤتلا مكا شرڈٹلآ كيلا ر
 وم م رو x و < ا 27 2 ےک م ص

 E a خلا الا رولا قرانا

 يف ةئ لاقو ء یلاعتو هناحبس هللا ءامسأب ناميإلا بجیف

 اهاصحأ نم اشا نيعستو ةعست هلل نإ» : حيحصلا ثيدحلا

 «ةريثك ىلاعتو هناحبس هللا ءامسأ ىلع ةلدألاو ء'''(ةنجلا لخد

 . ىلاعتو هناحبس هللاب نمؤي ال هنإف ہللا ءامسأب نمؤي مل نمف

 ء(۱۹۲۰ مقر ۱۸۹/۲) مكاحلاو ء(۳۹۱/۱) دنسملا يف دمحأ هجرخأ )١(

 ركاش دمحأ خيشلا هححصو «(478 مقر ٥٦٦ /۲) هحيحص يف نابح نباو

 . .(۱۹۸ مقر) ةحيحصلا يف ينابلألاو ء(۳۷۱۲ مقر ثيدح)

 )٢) مقر) ملسمو ء(۲۷۳۲ مقر) يراخبلا هجرخأ ۲٦۷۷(.
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 ىلاعتو هناحبس برلا دوحج

 .[َنْوَعْرِف ِلآ ٍلْوَقَك «ليطغَتلا]

 ےس
 لطع :لاقي «ءيشلا ءالخإ :لصألا يف ليطعتلا

 نم ةيلاخ : ينعي «لطاع ةأرما :لاقيو ءهالخأ اذإ ءناکملا

 . هريغ نع ءيشلا ءالخإ : وه ليطعتلاف ءيلحلا

 نوكي نأ يفنو ءهقلاخ نع نوكلا ءالخإ :انه هب دارملا
 .نولوقي امك ةعيبطلا ةجيتن دجو امنإو «نوكلا اذهل قلاخ كانه

 الملأ هاتي ٭ : لوقی ثيح نوعرف وه ةلطعملا مامإو
 نم اذه نكلو ء۸ : صصقلا] € فکری سل نب محل ثم ام

 ا ویو :لوقب ىرعألا لا يفد .دانغلاو ةرباكملا باب

 ہللا َكِإ یَا ِتَوکَملَا بمس تأ 5 بتلا علما مل انس يل
 لعن وا وص :erv FT : داغ ک اہک نل یو یوم
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 . ليطعتلا وه اذه «[۳۸ :صصقلا] « نيزك

 ال هنأل ؛لوقلا اذه بذك ىلع لدت لوقعلاو ُدطفلاو

 لعاف نودب لعف دجوي الو «قلاخ نودب قولخم دوجو نكمي
 تولا افك مآ © تورلا م مآ نک ربع نما مآ » دبا

 ء يش یلع اوباجأ ام ٣٥٣ ۳١[« :روطلا] چک نمو لب ااو

 ملو «مهسفنآ اوقلخ مه الو «مهريغ اوقلخ مه الف .اذه نم

 كانه ناك اذإو «قلاخ نوكي نأ دبال «قلاخ ريغ نم اودجوي

 له ؟مهسفنأ اوقلخ مه له ؟قلاخلا اذه مه له :قلاخ

 ءالكو اشاح ؟ضرألاو تاومسلا نم ًائيش تقلخ مهمانصأ

 .لوقلا اذه تدك رظفلاو لوقعلاف

=H 
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 صقنلاب هللا فصو

 نوعبرألاو ةيداحلا ةلأسملا

 ةَجاَحلاَو ٍدْلَوْلاك ُهَتاَحْبُس ِهْيلِإ صئاقتلا ٌةبسن]
 . [َكِلَذ ٍضْعَب ْنَع ْمِهِنابْهُر هيرن َعَم «بَعَتلاو

 حرسشلا

 هناحبس هللا ىلإ صئاقنلا ةبسنو ؛ تالامکلا دض صئاقنلا

 دلاولا نأل ؛هيلإ دلولا ةبسنك كلذو «هتيبوبرل مضه ىلاعتو

 ہللا نبا ريزع :اولاق دوهيلاف «ههبشي وهو دلولا ىلإ جاتحي
 :اولاق برعلا وكرشمو ہللا نبا حيسملا :اولاق ىراصنلاو

 نع مهرابحأ نوهزني ىراصنلا نأ عم ہللا تانب ةكئالملا

 نوهزني ال مهف ءمھقح يف صقن اذه نأل ؛تاجوزلاو دالوألا

 نوهركي اوناك برعلا كلذك !مهنابهر هنع نوهزني امع هللا

 هنوهركي ام هللا ىلإ نوبسنيف ہللا ىلإ اهنوبسنيو «تانبلا

 تلا ول نولو # ًاصقنو ًابیع هنوربتعيو .مهسفنأل

 . oV] ۰: : لحنلا] € وُهمْساَم مهو

 ةلاسرب: بهذ نيملسملا ءاملع نم املاغ نأ رکذی اممو

 و
 مس تقبل
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 ةجوزلا فيك :هل لاق هيلع لخد املف ءمورلا كولم دحأ ىلإ

 هل نأب مهسيئر فصي فيك ؛نورضاحلا بضغف ؟دالوألاو

 نع مكسيئر نوهزنت متنأ : هللا همحر مهل لاقف !؟ًادالوأو ةجوز

 هنوهزنت الو !؟لجو زع هللا ىلإ امهنوبسنتو ءدلولاو ةجوزلا

 . لجخلا ةياغ مهلجخأو ءاذهب مهمصخو «مهمحفأ كلذبف
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 كلملا ىف كرشلا

 نوعبرألاو ةيناثلا ةلأسملا

 .[سوُجَملا ٍلْوَقَك ءِكلُملا یف ُكْرَشلا]

 جرجا
 لوقك .كلملا يف كرشلا :ةيلهاجلا لهآ لئاسم نم

 «سراف دالب يف رشبلا نم ةفئاط : سوجملاو . مهنم سوجملا

 رونلا ءناقلاخ هل نوكلا اذه نإ :نولوقيو نارينلا نودبعي

 اذهلو ءرشلا تقلخ ةملظلاو ءريخلا قلخ رونلاف ءةملظلاو

 . ةيبوبرلا يف كرش اذهو . ةيوناثلاب اوّمس

 :مهبهذم نمو ءمراحملا حاكن زاوج : مهبهذم يفو

 ًاصاخ ًاكلمت دحأل نوري الف :تاجوزلاو لاومألا يف كارتشالا

 ةيعويشلا هيلعو «لاومألا يف نوكرتشيو «ءاسنلا يف نوكرتشيف

 . ةیکارتشالاو رضاحلا تقولا يف

 قلاخف ءرطفلاو نايدألل ضقانم لطاب بهذم اذهو

 هل نكي ملو «دلوی ملو دلي مل «دمص درف .دحأ دحاو نوكلا

 . مراحملا حاكن مرحو ءةیدرفلا ةيكلملا حابأ دقو .دحأ ًاوفک
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 هللا ردقل مهووحخ

 نوعبرألاو ةثلاثلا ةلأسملا
 و و وع
 [ِرَدقلا دوحج ]

 حرسشلا

 - العو لج اهل هريدقتو ءءایشألاب هللا ملع : وه ردقلا

 .اهل هقلخ مث ءظوفحملا حوللا يف اهتباتكو ءاهعوقو لبق
 : يئ لاق ءةتسلا ناميإلا ناكرأ نم نكر كلذب ناميإلاو

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ ناميإلا»
 . ''”«هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو

 «[44 : رمقلا] 4 27 ردقب هتقلح ییہ یک امی » : یلاعت لاقو

 هكلم يف ءيش عقي الو «ىلاعتو هناحبس هللا لاعفأ نم ردقلاو

 امو ناك ام َمِلَع هللا نأ كلذو «هناحبس هءاشو هردق دقو الإو

 بتك مث «ًادبأو ًالزأ هب فوصوم وه يذلا يلزألا هملعب «نوكي

 يف َةَّبيِصُم نم َباَصَأ ام :ىلاعت لاق ءظوفحملا حوللا يف كلذ

 ٠١(. مقر) ملسمو ء(٥٤ مقر) يراخبلا هجرخأ 00(
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  e:ديدحلا] 4اا

 الف ء'٭(١فحصلا تفجو مالقألا تعفر) ,22'”كبيصيل نكي مل

 الإ ءيش لصحی الو «ىلاعتو هناحبس هللا ةئيشمب الإ ءيش نوكي

 قلخو ريخلا قلخ ٠٢[ رمزلا] © ءىس لك قلع هلأ # هقلاخ هللاو
 :ردقلاب ناميإلا بتارم : یمسی ام اذهو ءرشلا ردقو ريخلا ردقو ءرشلا

 . ءيش لك ملع هللا نأب ناميإلا :ًالوأ

 . ظوفحملا حوللا يف ءيش لک بتك هللا نأ :ًايناث

 ءنوکلا اذه يف عقي ءيش لك ءاش هللا نأب ناميإلا :ًاثلاث

 . یلاعتو هناحبس هتئيشمب الإ ءيش عقي الف

 لك ىلع وهو «ءيش لک قلاخ هللا نأب ناميإلا : اعنا

 . لیکو َءيش

 ءردقلا نوركتي اوناك ةيلهاجلاو . ردقلاب ناميإلا وه اذه

 )١( دواد وبأ هجرخأ )٥/  07-251١هجام نباو ء(٤٤۷٥ ء۹۹٦٦ مقر )١/094 

 ٠ مقر ۷۷(.

 كملعم ينإ مالغ ایل : سابع نبال ةي هللا لوسر ةيصو ثيدح نم ءزج (۲)
 مقر) ركاش دمحأ خيشلا هححصو (۲۹۳/۱) دمحأ هجرخأ «. . .تاملك

 .(۷۹۵۷ مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا خيشلا انکو 65



= 
 ةروس يف ىلوألا :نآرقلا يف تایآ ثالث : كلذ ىلع لیلدلاو

 اتؤابا آو تک شا آم دلا ءآَس ول اشا نیلا لوقیس # : ماعنألا

 َلاَقَو # : لحنلا ةروس يفو ء۸ ك 1 € ویس نم انمرح الو

 انار وت نم را سا درع مده اهوا ا ا كورلا

 : فرخزلا ةروس يفو ء٥: تے هنود نم اتمر لو

 ٠ :فرخزلا] مهن دبعام نرل ءاس ول أوْلاَقَو »
 : نيلوق ىلع تايآلا هذه ريسفت يف ءاملعلاو

 :ماعنألا] € ہللا اش ول # : مهلوقب دارملا نأ :لوألا لوقلا

 هذه لمعن انكرت ام ةئيشم هلل ناك ول :نولوقي ءردقلا يفن :۸

 هذه نولعفي نيذلا مه مهنأو ءردقلا يفن مهدصقف .ءايشألا

 اوفاضأو ءردقلا اوفنف «ىلاعتو هناحبس هللا ةئيشم نودب ءايشألا

 بهذم ريظن اذه نوكيف «مهلالقتساو مهسفنأ ىلإ لاعفألا هذه

 رفكلا يف ةئيشم هلل سيل :نولوقي مهنأل ؛ًامامت ةلزتعملا

 نوكيف .دابعلا عنص نم اذه امنإو ءرشلاو ريخلاو ناميإلاو

 . ةيلهاجلا لهأ لوقب اولاق ةلزتعملا

 «انكرشأ ام هللا ءاش ول» : مهلوقب دارملا نأ : يناثلا لوقلا

 «ضري مل ول هنأل ؛هذه انلاعفأ نع ضار العو لج هللا نأ يأ

 نکل «ردقلاب نونمؤي نونوكيف ءاذه لمعن انكرتي مل

 :اولوقی نأ ىلإ رمألا غلبي لب ءمھرفک غيوست ىلع هب نوجتحي
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 انعطأو هتئيشم انعطأ نحنو ءاش ہللا نأل ؛هلل ةعاط اذه نإ
35 

 . ہردق

 مهلعف ىلع ردقلاب جاجتحالا وهو يناثلا لوقلاف

 اوتبثأ ثيح «ةيربجلا لوق وه  مهنم كلذ ءاش هللا نأو «حيبقلا

 :نولوقيو «ةحيبقلا مهلاعفأ ناسحتسا ىلع هب اوجتحاو ردقلا

 .اذه يف ةيلهاجلا لهأ ةثرو مهف . هلاعفأ ىلع ربجم دبعلا نإ

 تابثإ امإو «ردقلا يفن امإ «نيينعم دحأ ىلع لدت ةيآلاف

 مهيلع هللا درف «ىلاعتو هناحبس هللا ىلع هب جاجتحالاو ردقلا

 يأ ۸ : ماعنألا] € ان جرم ِرْلِع نم مح دن لہ لف :هلوقب

 ؟- رفکلا اذه أشي مل هللا نأ وهو  لوقلا اذه ىلع ةجحلا يه ام

 يضر هللا نأ ىلع ةجحلا يه ام : يناثلا ريسفتلا ىلعو

 هذهو «كرشلا اذهو ءرفكلا ان «لاعفألا هذه مكل

 له # ؟ليلدلا نيأ ؟اهيضر هللا نأ مكليلد ام ؟شحاوفلا

 ہے تر رر

 4 <2 ی مکن دک اک ولف مرسلا ةَمِدلا ہی لف 12 َنوُصْرَع
 نم 2 «ءاشي نم يدهي العو لج هللا ١54[« ء۸٣٢۱ :ماعنألا]

 «ةيادهلا قحتسي نم ملعيو «ىلاعتو هناحبس هنم ةمكحل «ءاشي

 اهعضوم يف الإ ةيادهلا عضي الف ءةیادھلا قحتسي ال نم ملعيو

 امل مهلاعفأب ًايضار ناك ول هنأب مهيلع درو .اهب قئاللا حيحصلا
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 ىف انَثَعب دقو » :ديحوتلاب رمألاو .كرشلا راكنإب لسرلا ثعب

 ڈو تک توحدطلا وبا هللا اودبعا تأ الوسر ال

 ىلع  كرشلاو رفكلاب ًایضارو توغاطلا ةدابعب ًايضار ناك ولف
 ال هنأ ىلع اذه لدف «كلذ نع ىهنت لسرلا لسرأ امل - مكمعز

 لب «تافلاخملاو يصاعملا الو كرشلا الو رفكلا ىضري

 . ىلاعتو هناحبس اهركنيو اهضغبي

 مُهَل ام :هلوقب مهيلع در فرخزلا ةروس يف كلذكو

 : هلوقبو ء٢٠ :فرعزلا] 4 جم ورم الإ مه نل ولع نم تلک
 نولّوقتي مهف ء[۸٤۱ :ماعنألا] 4 ال جرم ولع نم مڪڌنع له #

 زوجي ال رومألا هذهو «نوملعي ال ام ىلاعتو هناحبس هللا ىلع

 ةنسو هللا باتك نم ليلد ‹«عراشلا نم لیلدب الإ اهيف مالكلا

 . ءارآلاو راكفألاو لوقعلا ىلع اهيف دمتعي الو لگ هلوسر
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 مهيلع هرَدَق هللا نأب مهرفك نع راذتعالا

 نوعبرألاو ةعبارلا ةلأسملا

 . [هب هللا ىلع ٌجاَجِتحالا]
 ٭ سض

 حرسشلا

 مهنأو «ردقلاب ىلاعتو هناحبس هللا ىلع جاجتحالا : يأ
 . مهيلع كلذ ردق هللا نال ؛ مهيصاعمو مهرفك يف نوروذعم

 مهاطعأ هنإ لب ءةجح مهل كرت ام العو لج هللاو

 مهل نّيبو ءةئیشملا مهاطعأو .ةردقلا مهاطعأو ںایتخالا

 تايناكمإ مهاطعأو ءرشلا قيرط مهل نيبو ءريخلا قيرط

 ام ىلع نيربجم اوسيلو ءاوكرتي وأ اولعفي نأ اهب نوعيطتسي
 : ىلاعت لاق ءرفکلا هدابعل ىضري ال هنأ نّيب هللا ًاضيأو ءنولوقي

 لجأ نم ؛هضغبي وهو رفكلا ردقي هللاف ءاضرلا ردقلا مزال نم

 نم قداصلا زيمتيو «ضعب نم مهضعب سانلا زيمتي نأ

 نم قفانملا نيبتيو «رفاكلا نم نمؤملا نيبتيو «بذاكلا
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 هنم ةمكحل ةهوركملا رومألا هذه رذق هللاف ءحیحصلا نمؤملا

 يتلا مهلاعفأ ىلع ءازجلا بترو ءًاثبع اهردق ام «هناحبس

 . مهرايتخاب اهنولعفي
 ال مئانلاو هركملاو هوتعملاو نونجملا كلذلو

 «لقع مهدنع سیلو ءرایتخا مهدنع سيل مهنأل ؛ نوذخاؤی

 . ذخاؤی ال لعف امھم

 ىلع ًاهركم نكي ملو «ريكفتلاو لقعلا هللا هاطعأ نمف
 ينزي ينازلاف «هرايتخاب رشلا ىلع مدقأ هنأل ؛ذخاؤي هنإف ءهلعف

 هنأ ةردقلا هدنعو «هرايتخاب اهكرتي ةالصلا كراتو «هرايتخاب

 هبقاوعو «مارح انزلا نأ هل نّيِب ًاضيأ ينازلاو «ءيلصي موقی

 سی دس ملا اس اتنا ىلع هللا ساحر

 ىلع العو لج هللا ىلع نوجتحي فيكف ءرفكلاو كرشلا نع

 Ea ور ا عر ور ع یس مهيصاعم
 : ماعنألا] 4 دلا ةا نم لق » مهيلع هلل ةجحلا امنإو هللا ىلع

۹. 

 اذإ «بئاصملا ىلع الإ ردقلاب جاجتحالا زوجي الف
 ءلعف ءاش امو «هللا ُرَدَق اذه : لقو ءعزجت الف ةبيصم كباصأ

 لب ءردقلاب اهيلع جتحي الف ةيصعملا امأ . بستحتو ربصتو
 ءرورشلاو يصاعملا بنجتو « هللا ىلإ بوتي نأ يصاعلا ىلع

 . ةيلهاجلا لعف وه يصاعملا لعف ىلع ردقلاب جاجتحالاف
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 هردقو هللا عرش نيب ضقانتلا مهاوعد

 نوعبرألاو ةسماخلا ةلأسملا

 . [هِردقب هللا عْرَش ُةَضَراَعُم]

 حرسشلا

 نوضراعی نم كانه نأل ؛ ردقلاب قلعتت ًاضيأ ةلأسملا هذه

 مث «ناميإلاو رفكلا هللا ردقي فيك :نولوقيو «هردقب هللا عرش

 اهنم ةدئاف ال اهنأ عم تہ وو یم

 ىلع نودمتعي سانلا نإف «ةردقمو ةيضقم رومألا تناك اذإ

 ؟ردقلا

 كلس نم لك اهعبتيو «ةيلهاجلا لئاسم رطخأ نم هذهو

 ردقلاو عرشلا نيب نأ نومعزي نمم ةمايقلا موي ىلإ كلسملا اذه

 ردقلاو عرشلا نيب ةضراعم الف ؛لطاب بهذم اذهو «ةضراعم

 «كلذ نع ىهنو ءرفكلاو يصاعملاو كرشلا ردق هللاف ءًادبأ

 نأل ؛امهتين ةضراعم الو «حالصلاو ةماقتسالاو ناميإلا عرشو

 مهتدارإو مهرايتخاب لاعفألا هذه نولعفي نيذلا مه دابعلا
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 ىلع نوبقاعي كلذلو .مهيلإ بوسنم لعفلاف :مھتئیشمو

 هللا نم ةردقم تناك نإو .تاعاطلا ىلع نوباثيو ‹ يصاعملا

 ىلع ال مهلاعف ىلع نوزاجی امنإ مهنإف «ىلاعتو هناحبس

 ا

 الإ دحأ نم مكنم ام) : لاقو هباحصأل ةي يبنلا نّيب اّملو

 لكتن الأ ہللا لوسر اي :اولاق «رانلا وأ ةنجلا نم مولعم هدعقمو

 امل رسمت لكف ءاولمعا) : ال لاق ؟لمعلا كوكو انباتك ىلع

 قَلصَو ر ' قلم لأ نم ع : ىلاعت هللا لزنأف .2'”هل قلخ

OAاگ بدك ت عصا  
 . ١51ه :ليللا] € رسل رت

 قلو ‹كينعي ال هنأل ؛ هيف ثحبت ال «ىلاعتو هناحبس هللا رس وهف

 تھ ىلإ لحل
 عم ردقلا يف سانلا نأ :لئاسملا هذه نم صخلت دقو

 و . عرشلا يفنيو ءردقلا تشي نم : لوألا مسقلا

 ےک

 )١( مقر) يراخبلا هجرخأ ١٦٤٤ء ٤۹٤۷( مقر) ملسمو ۲٦٤٢۷(.
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 مهو .ردقلا يفنيو «عرشلا تبثي نم : يناثلا مسقلا
 . ةيردقلا

 نأ معزيو ءردقلاو عرشلا تبثي نم :ثلاثلا مسقلا
 . نوکرشملا مهو ءًاضقانت امهنيب

 امهنع يفنيو .ردقلاو عرشلا تبثي نم : عبارلا مسقلا

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهو «ضقانتلا
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 نوعبرألاو ةسداسلا ةلأسملا

 :ةيئاجلا] 4 ُرْهَدلااَّلِإ اگلی امو 00 : مهلْؤَقك ءرْهَّدلا ُيَسَم]

 .[[؟:

 حرسشلا

 كلذو ءةيرهدلا مه رهدلا ىلإ ثداوحلا نوبسنی نيذلا

 نومذيو ءرهدلا ىلإ هنوبسني مهنإف هوركم مهب ّلح اذإ مهنأ
 قلاخلا ىلإ ءايشألا بسنت نأ بجاولاو . كلذ لجأ نم رهدلا

 تاقولخم نم قولخم تقو وه امنإ رهدلاو «ىلاعتو هناحبس

 دنسي نم ىلع هناحبس هللا ركنأ دقو «فرصت هدنع سيل «هللا

 الا اناج لإ ات لاو > + لات لوقت رھتلا یز تذارخلا

 ةرخاآلل راكنإ اذه نأل [14 :ةيئاجلا] 4 ْدْهَدلا الا اگل امو اَيَكَو تو

 سان ايحيو سان تومي 4 او ٌتوُمَت# «ثعبلل راكنإو

 ةعيبط هذه :نولوقيو ءعلبت ضرأو عفدت محر :نولوقيو

 ءرهدلا ىلإ كالهلا نوبسنی * ُرَھَلا الِإ اكل امو # ءةايحلا

 لاجآ كانه سيلو «مايألاو يلايللا رورم مهدنع تولا بف
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  8اهلاجآ ءاهتنا دنع حاورألا ضبقي كلَم كانه الو .

 اوبست الا :لاقف رهدلا بس نع ةي يبنلا ىهن دقو

 ام َّنأو ءرهدلا قلاخ هللا نأ : ينعي ''”(رهدلا وه هللا نإف ءرھدلا
 هللا لوقي يسدقلا ثيدحلا يفو هللا ريدقتب وه رهدلا يف يرجي
 رمألا يديب .رهدلا انأو «رهدلا بسی «مدآ نبا ينيذؤي» :یلاعت

 قلاخ تببس دقف رهدلا تببس اذإف ."«راهنلاو ليللا بلقأ

 ؛ یلاعتو هناحبس برلا يذؤي امم اذهو «ىلاعتو هناحبس رهدلا

 لاجآلا رُدفقمو ءرومألا فّرصم وه هنأل ؛هللا ىلع عقي مذلا نأل
 زع هلل قولخم نامز هنإف رهدلا امأو ءءيش لكو بئاصملاو

 . لجو

 مهباصأ اذإو ءاذه اوبنجتي نأ نيملسملا ىلع بجيف

 امو # مهبونذب نوفرتعيو «مهسفنأ نوبساحي مهنإف ءيش
 يغبنيف 1١ :ىررشلا] 4 کیری تک امی کیم ن ملکی
 .رهدلا مذي الو اهموليو هسفن ناسنإلا مذي نأ

 اوبست الا باب :هاّمسو ًاباب هحيحص نم بدألا باتك يف يراخبلا بوب )١(
 ظفللاو ٥/٥٢٢٢( مقر) ملسم هجرخأو يلاتلا ثيدحلا هيف جرخأو «رهدلا
 .هل

 ۲۲٢٢(. مقر) ملسمو (۷۹۱۰۱۱۸۱ ء٦۸۲٦ مقر) يراخبلا هجرخأ )00



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 نوعبرألاو ةعباسلا ةلأسملا

 كو تق رتب > :ہلزقک یری ىلإ وفا من ڈئاض
 ٢۸٢[. : لسنلا] «اهتوركحتي

 حرسشلا

1 

 4 ترورفكلا مهر كحأو اهنوركحنب رٿ ولآ تمعن وفرع »
 مث «هتلاسرو يب لوسرلا نوفرعي : ةیالا ینعم : ليق [۸۳ :لحنلا]

 مهسفنأ ةرارق يف مهنأ عم ارابکتساو ًادانع ؛كلذ نوركني

 یا كبر مَنِ ملع دم » : ىلاعت لاق امك هللا لوسر هنأ نوملعي

 اپ لوسرلاف لوسرلا لاسرإب هللا ةمعن نوفرعي مهف [8* :ماعنألا]

 الي لوسرلا اذهب نورفكي مث «ةيرشبلا ىلع ةمعن ربكأ وه
 . ةيآلا ريسفت يف لوق اذه .هنودناعيو
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 اهركذ يتلا مهيلع هللا معن نوفرعي مهنأ : يناثلا لوقلاو

 مهنأ ىنعمب ءاهنوركني مث - لحنلا ةروس يأ  ةروسلا هذه يف

 مهدكو «مهتوقو مهلوح ىلإ اهنوبسني «هللا ريغ ىلإ اهنوبسني
 :صصقلا] 4ئدنع ولع لع مشوا آَمَّسِإ # : نوراق لاق امك «مهبسكو
 هللا ةمعن دحجيف «يبسكو يتراهمو يتربخب هتلّصح انآ : يأ ۸

 اذإ ناسنإلا نأ ركذ العو لج هللاف ءنوراق ريغ كلذكو «هيلع

 انأو «هقحتسأ اذه :يأ .يل اذه :لاق ةمعن هيلع هللا معنأ

 ىلإ ريخلا نم هيلع لصحي ام بسنيو .هلل سيل «هب قوقحم
 . هتمحربو هللا لضفب اذه :لوقيالو « هسفن
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 ةلمج هللا تايآب مهرفك

 نوعبرألاو ةنماثلا ةلأسملا

 . [مللا ِتاّيآب ُرْفَكلا]

 حرسشلا

 اهلزنأ يتلا هللا تایآب رفكلا :ةيلهاجلا لهأ لئاسم نم

 نم اهريغو «نآرقلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف هلسر ىلع
 کیلا َنِإ ٭ : لاقف كلذ لعف نم هللا دعوت دقو «ةلزنملا بتكلا

 ء[٤٥ :فارعألا] امسا باوا م فال تع ازبک کشو اتیا اوبدک
 4 مح نم اوٹہَب کوا ہدیاَکِلَو هلآ تدا أورَفَك ےریّلاَو »

 رافكلا نأ ركذت يتلا تايآلا نم كلذ ريغو «[18 :توبكنعلا]

 مهلوقعب اهنوضراعيو ءیلاعتو هناحبس هللا تايآب نورفكي

 ةيآب بذك نم لك ىلإ ُدَجْنَي اذهو ءةلطابلا مههبشبو «ةدسافلا
 نم هنإف واي هللا لوسر نع حيحص ثيدحب وأ ءهللا تایآ نم

 ضعبب بذكي يذلاف «لجو زع هللا نم يحو هنأل ؛هللا تايأ

 «نيفقثملاو نيرورغملا ضعب هلعفي امك «ةحيحصلا ثيداحألا

 اذه لك ءنوینالقعلا هيلع امك «مهلوقعو مهراكفأ قفاوت مل اذإ
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 نمؤملا ىلع بجاولاو یار جيم هنا حا ياو

 قح اهنأل ؛اهب لمعي نأو ءاهب قدصي نأو هللا تايآب نمؤی نأ

 ني ليَ وِلَح نِ ال يدي نيب أم لال هاي ال ا لطابلا هيرتعي ال
 ير ا كلم اهل یس فا 4 دی وک
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 دس ۹

 هللا تایآ ضعبب مهرفك

 نوعبرألاو ةعساتلا ةلأسملا

 يفك 2

 خرسبفلا

 مهنم ہللا تايآب بيذكتلا يف نوتوافتم ةيلهاجلا لهآ

 نمو . لجو زع هللا دنع نم ةلّرنملا بتكلاب نونمؤي ال ىلْوأ باب

 نم لثم :هنإف هضعبب رفكو باتكلا ضعبب نمأ نم و «ىراصتنلاو

 ضْعَبِب نوما ¥ هناحبس لاق «هلک هب بذک

ES e 
 ET eS دوَمَحْلا ىف یخ ذآ

 مهعفني الف « هب اردک مهءاوهأ فلاخ امو .مهءاوهأ 0

 ولو «ةيآ ولو ءرخآلا ضعبلاب اورفك اذإ باتكلا ضعبب ناميإلا

 كلذ مهعفني ال ءنآرقلا نم ةملك
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 ١۷۰ سس

 :وأ هانعمو هظفل ءقولخم نآرقلا نإ :لوقي نم مهنمو

 بيذكت اذهو سن هانعم نود ءةقولخم هظافلأ ْنِإ

 لوقت امك ءہانعمو هظفل ءقولخم نآرقلا :لاق نمف ءنآرقلاب

 اذهف هللا نمف هانعم امأو «قولخم هظفل نإ : لاق وأ «ةيمهجلا

 ًالالض نوكيف ًالوأتم وأ ًادلقم هبحاص نوكي نأ الإ ؛ رفك ًاضيأ

 .هيناعمو هفورح «هانعمو هظفل ءالعو لج هللا مالك نآرقلا نأل

 نود فورحلا هللا مالك سيل .ىلاعتو هناحبس هللا مالك هلك

 . فورحلا نود يناعملا الو يناعملا
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 لسرلا ىلع بتكلا لازنإ مهدوحج
 نوسمخلا ةلأسملا

 4١[[. : ماعنألا] ءىس نم رش لَ لع لا لزئآ آم 9* : مُهَلوَق]

 رجلا
 [۹۱ :ماعنألا] 4 یش نم رشب ل لع ہللا لزنآ ام # :دوهيلا تلاق

 يذلاو ءهلك یحولا راكنإو ءاهلك تالاسرلا راكنإ :هانعمو

 ناك شا دت ا :هولاق ام ىلع مهلمح

 ىّدهو ارو ئموم -دب ءاج ىِذَلأ بکا َلَرَأ نم لق ٭ :هلوقب مهيلع

 ىسوم عم يذلا باتكلا نولوقت متمد ام : يأ ۱ : ماعنألا] 46 اَت

ssکب لع دلا لزنآ آم ٭ : نولوقت  

 - هللا مهنعل - دوهيلا نم يضف اتت اذهف 9١[ :ماعنألا] !؟ ¢ یش نم

 بتكلابو «مهلك لسرلاب اوِبَّذَك ىتح ءدسحلا هيلع مهلمح
 هللا لأسن ءنآرقلا لجأ نمو هِي دمحم لجأ نم ءاهلك

 . ةيفاعلا

 نإ :ةيمهجلا لوق هلثمو ؟هلهأب دسحلا لعفي ام اورظناف

 تسيل ةنسلا نإ :لاق نم لوقو .هللا دنع نم لزني مل نآرقلا

 . لوسرلا داهتجا نم يه امنإو « هللا نم ًايحو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
١/١1 me 

 رشبلا مالك نم هنأب نارقلل مهفصو

 نوسمخلاو ةيداحلا ةلأسملا

 :رثدملا] € 27 رسل لوق ال اده نا :ِنآرقلا يف ْمُهُوَق]
.]] 

 حرسشلا

 لوق نآرقلا نإ :نولوقي مهنأ : ةيلهاجلا لهأ لئاسم نم

 :ةريغملا یو كيلولاةلاق انك رشلا

 ةقيقح هب هللا ملكت «ىلاعتو هناحبس هللا مالك نآرقلاو

 ةقیقح همالك وهف «ليربج ةطساوب ةي دمحم هيبن ىلإ هاحوأو
 ك ىح ¥ :هلوق لثم . ةريثك تایآ يف همالك هامسو

 ٠١[ :معفلا] € . . . ص مدلك اول نأ تودي 9# ءا٦ : ةبوتلا]

 . يي لوسرلا عابتأو ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا وه اذهو

 مالک نم سيل هنأو «هللا مالك هنأ نوفرعي نوكرشملاو

 نأ مهتعاطتساب ناكل دمحم مالك نم ناك ول هنأل ؛دمحم

 همالك نم ناك ولف «مهلثم رشب يي ادمحم نأل ؛هلثم اولوقي
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 اوتأي نأ «مهادحت العو لج هللاو «هوکاحي نأ مهتعاطتساب ناك

 اوتأي ملف فلم ةدحلاو ةروست وأ تل نم روش رشت وأ یفلثمب

 هللا ةقاشم ىلع مهصرحو مهدانعو مهرفك عم «كلذ نم ءيشب

 امل هلثم نم ةروسب اوتأي نأ مهتعاطتساب ناك ولف «هلوسرو
 هللا مالك هنأ ىلع كلذ لدف ءكلذ نع اوزجع نكلو اورا

 دمحم مالک الو ليربج مالک ال «هریغ مالک ال ءالعو لج
 ةالصلا امهيلع - دمحمو ليربج امنإو ہللا مالكوه امنإو

 فاضي مالكلاو ةنامأب همالك العو لج هللا نع ناغلبم  مالسلاو

 . ًايدؤم ًاغلبم هلاق نم ىلإ ال أدتبم هلاق نم ىلإ

 ةراتو ءرحس نآرقلا :نولوقي ةرات ءنورباکی رافكلاو

 «باتكلا لهأ ءاملع نم ةي دمحم هملعت هنإ :نولوقي

 . مهتاصرختو اذه يف مهبذك ىلع لدي امم ؛لاوقألا نوعّونيو

 ةرشيلا لوق هنأو ءدمحم مالک نآرقلا نأ دقتعي يذلاف

 ةلزتعملاو ةيمهجلا هيلع امك «ةيلهاجلا لهآ لوق وه اذه هلوقف

 امنإو ءهللا مالك سيل نآرقلا نإ :نولوقي نمم «مههباش نمو

 سنج نم ىه ىتلا ةلطابلا لاوقألا نم كلذ ريغ وأ . ظوفحملا

 .ةيلهاجلا لوق



j=تت  um 

 نوسمخلاو ةيناثلا ةلأسملا

 .[یلاَعَت هللا ةمكح يف ٌحْذَقلا]

 حرشلا
 .ميكح هنأو «ةمكحلاب هسفن فصو العو لج هللا

 . اهب ةقئاللا اهعضاوم ىف ءايشألا

 ءميكح هنأو ةمكحلاب هسفن فصو العو لج هللاو

 .ةغلابلا ةمكحلا وذ :ميكحلاو

 قلخ ام «ةمكحلا ىلع ةينبم اهلك تاقولخملا كلذكو

 تناوهشلا قلع اقع انيك هللا قلص اه تک الإ اعيش فلا

 ؛ةمکحل راجشألا قلخو ؛ةمکحل نيضرألا قلخو «ةمكحل

 نل و. هكا لاخلا ع وةك والا راحیل غو

 ةمكح تفرع اهجئاتنو تاقولخملا ناقتإ تربدت اذإو . ةمکحل

 ِءْيَش لك نئطَعَأ# ةغلاب ةمكح وذ ميكح اهقلاخ نأو ءالعو لج هللا
 امو ضر الو املا انقلَح امو ## : یلاعت لاق ء٥٥ :هط] ید چ و ەر
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 . [۲۷ :ص] 4 ٍراَّثلأ نم أورفک ذلل ليو و اور هک زل نط كلذ 3س

 هيهنو هرمأ يف ميكحو «هقلخ يف ميكح العو لج هللاو

 «ةحجار وأ ةصلاخ ةرضم هيفو الإ ءيش نع ىهني ال «هعيرشتو

 نمو .ةحجار وأ ةصلاخ ةحلصم هيفو الإ ءيشب رمأي الو
 يزاجيف ءقئالخلا بساحي هنأ :ىلاعتو هناحبس هتمكح

 سانلا كرتي الو «هتءاسإب ءيسملا يزاجيو «هناسحإب نسحملا

 ؛ةمکحلا فلاخي اذه .ىزاجي ال مث لمعي لك ءازج نودب

 اَب امو ضْيالاو ءامسلا انقلخ امو # :العو لج لوقي اذهلو

 کلا اقل اَمَو # : ىلاعتو هناحبس لوقیو ء[٦٦ :ءايبنألا] 4 نیم

 4 رانا ني أرك بال نوم فک یا نل تلد للنت اپی امو زالو
 تعا نورك نیلا ىلع ادوع ا وج 0

 .دومردا 4 رشک ال ندي متلو انک كتف اما شبا
 رمؤي حا : ينعي [77 :ةمایقلا] * یدُس كر نأ نضإلا ب ® » 11٥

 !؟یزاجی الو یهنی الو

 يف ىلاعتو هناحبس هللا ةمكح نوركني ةيلهاجلا لهأو
 هللا لاعفأ يف ةمكحلا نوفني ةرعاشألاو ةلزتعملاو «هرمأو هقلخ

 ؛ةمکحل لعفي ال هللا :نولوقي ةرعاشألاف ءیلاعتو هناحبس

 ةمكحلا نأل ؛ةمكحل ال ءطقف ةدرجم ةئيشمل لعفي امنإو
 نألو ءضارغألا نع هّرنم هللاو ؛ضرغل لمعي هنأ :اهانعم
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 لج هللاو «ةلعلا هذه لجأ نم مهقلخ نوكيف هيلع رثؤت ةمكحلا

 .ةمكحل ال ءطقف ةدارإلاو ةئيشملا درجمب ءاشي ام لعفي العو

 - مهمعزب - هلل ًاهيزنت ؛هعرش يفو هللا لاعفأ يف ةمكحلا نوفنيف

 رفكلاب هللا رمأي نأ زوجي :نولوقي اذهلو «ضارغألا نع
 نعو ةالصلا ماقإ نعو ةعاطلا نع ىهنيو «يصاعملاو قسفلاو

 ‹هتئيشمل عجار اذه نال ؛ريخلا لعف ىلعو ماحرألا ةلص

 . ءاشي ام لعفي هنأل ؛ريخلا نع ىهنيو رشلاب رمأي نأ زوجيف
 لعفی ال هنکل «هناحبس ءاشي ام لعفي «معن : مهل لوقنو

 .ةمكحل الإ ًائيش

 لخدی نأو «ةنجلا رفاكلا هللا لخدي نأ زوجي :نولوقيو
 . للعلا همكحت الف «هيلإ عجار اذه نأل ؛رانلا يقتلا نمؤملا

 هناحبس هللا ةمكحب قيلي ال لطاب مالك اذه :لوقنو
 ےس
Ts2  

 أوسع اوما< يذلا لعجت مآ # :لوقي العو لج هللاف «ىلاعتو
 یک عرس ر وچ ةر ےک معك مم . ل رع ت

 [۲۸ :نم] © راجفلاک َنيِقَّتِمْلا لعجت مآ ضرالا ىف َنِدِسْفَمْلَه ٍتَحِلِبَّصل

 ماء سلك هلي نأ تالا خرج نیلا بح مآ » : لوقيو
 < توخ ام اس مجئاَمَمَو مک اوس تلک أوُِمْيعَو
 .روجلاو ءوسلاب هللا اوفصو ةلاقملا هذه اولاق نيذلاف [؟١ :ةيئاجلا]

 . كلذ نع هللا ىلاعت

 نم ةمكحلا ةافنو ةيلهاجلا لهأ بهذم وه اذهف

 . ةيفاعلا هللا لأسن «مهوحنو ةرعاشألا
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 هللا عرش لاطبإل مهليحت

 نوسمخلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 ب ْتَءاَج ام فد يف و ةَرماظلا ٍلّيجلا لاَمْعإ]

 07:4 لا کھ ا گیے راو :ْمُهْنَع یلاَع هلؤقك ءّلصْؤلا

 دن ىذا أ ل زا ڈیم كنز هلوقو «[04 :نارمع

 . [ [۷۲ :نارمع لآ] € . . . مراء اةرفكأو ٍراَهّتلَا هجو ایما دلا ىلع

1 

 الا

 مهلامعإ : نييمألاو نييباتكلا نم ةيلهاجلا لهأ لامعأ نم
 ذافنإو هنم صلختلل ؛یلاعتو هناحبس هللا عرش رييغت يف ليحلا

 ےہ لب ہی رب ؛مھلالضو مهرفك

 مهنع یلاعت هلوق : كلذ نمو «ةركام ةیفخ ليح ىلإ نوأجلي
 ET ٤ وہ ےہ

 اودازأ نيو هلا و ةه ةه ةو كاملا لاتا وهوا

 لتق مهتداع نأل ا رت ثا

 ىلإ اوبھذف ءمالسلا هيلع حيسملا اولتقي نأ اودارأف «ءايبنألا

 نإ كمكح رّيغيس لجرلا اذه نإ :هل اولاقف ّينثو رفاك كلم
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 هيلع اولخدو ءحیسملا لتقل ةعامج كلملا اذه لسرأف «هتكرت

 ىقلأف «هيبنل ركم العو لج هللا نكلو «هلتق نوديري هناكم يف
 رجألا ديري كلذل هسفن مدق هعابتأ نم لجر ىلع حيسملا هبش

 ىلع هوبلصو هولتقو هوذخأف ءحیسملا هنأك راص ىتح ء ہللا نم

 مهنيب نم هيلإ حيسملا هللا عفرو ءحیسملا هنأ نونظي ءةبشخلا

 ةوبلصامو ہولئدامو # : العو لج لوقي اذهلو ؛نورعشي ال مهو

 . [181/ :ءاسنلا] نک یش ن كو

 لآ * ا ركحمو اووکمو # : یلاعت هلوق ىنعم اذه کہ را 01 ي ےہ 5 ٠

 هنم لدع وهو «ةازاجملاو ةلباقملا باب نم اذهو ء[٥٤٥ :نارمع

 ريغب هنأل ؛ملظ هنإف قولخملا ركم فالخب «ىلاعتو هناحبس
5-5 

 . نوح

 داب انماء پتکلا لهآ َنِم ةَمياط تلاقو ٭ :ىلاعت لاقو
 اذهو [۷۲ :نارمع لآ] © مَا اورفكأو راھکلا هجو أوْنَماَ يذلا لع رن

 رهظو «ةنيدملا ىلإ لب ىبنلا رجاه امل ءًاضيأ دوهيلا ركم نم

 ردب ةوزغ يف نيكرشملا ىلع رصتناو «ىلاعتو هناحبس هللا رمأ

 دمحم نيد نع سانلا دص نع دوهيلا زجع املو ناقرفلا موي

 يف اوملسأ . مهتم ةعامج لاقف ءركمو ةليح ىلإ اوأجل تاک

 :اولوقو «مالسإلا نع اودترا راهنلا رخآ راص اذإو ءراھنلا لوأ

 ؛ مکنوعبتیس ساىنلا ناف « ةيحالص دمحم نيد یک اندجو ام
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 يف ةيحالص اودجو ام مهنأ الول :نولوقيو «باتك لهأ مكنأل
 مهتطخ هللا فشكف . مکنودلقیف ؛هنم اوجرخ امل دمحم نيد

 د ہہ ۔ ےہ رگ ےہ و 7 ساس حم مہ ءا ۔ہہ ر عل 7

 تريذلا لع َلِزْنَأ یِزلاي انماء پتکلا لهآ َنِّم ُهَمِياَط تلاَقَو ٭ : هلوقب
 ُةْجَوَق «راهنلا لوأ : ينعي [۷۲ :نارمع لآ] © ٍراَهّتلَأ جَو اونَماَء
 .همدقمو هلّوأ :ءيشلا

 رارضإلاو «هللا عرش ربيغتل ليحلا ىلإ أجل نم لكو
 لهأ عناص نم لكو «ةيلهاجلا لهأ ةقيرط ىلع هنإف «هئايلوأب
 ‹ ةئيندلا هضارغأ نم ضرغ ىلإ لوصولل ديحوتلا لهأو ةنسلا

 . ةيلهاجلا لهآ ةقيرط ىلع وهف
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 هعفد ىلإ لصوتلل ؛قحلاب رارقإلا

 نوسمخلاو ةعبارلا ةلأسملا

 ىف َلاَق اَمَک ءهِعْفَد ىَلِإ هب اوُلَصَوَتَيِل ؛ٌّقَحلاب ُداَرْفِإلا
 . [ةيآلا

 حرسشلا

 ءەب ًاعانتقا ال «قحلاب رارقإلا :ةيلهاجلا لهأ هيلع امم

 :مهلوق يف دوهيلا نم لصح ام لثم .هعفد ىلإ اولصوتیل امنإو
 وكمل مرخاء اورفكأو راهتلا هجو ایما ء تريلا ىلع لِزآ ىذا أوغما ٭ مور وع س ا ف هس ساس ر تم رر  ۔ هم رم يم هربا م

 . كلذ نايب قبسو ء[۷۲ :نارمع لآ] ںیم

 يف نوّسدني نمم نيملسملل كاحت لازت ال ةديكم هذهو

 بلق نوديري «قحلا لوبقب نورهاظتيو «مهئادعأ نم مهفوفص
 وهو ءب يبنلا رصع يف عقو اذهو «مالسإلا داسفإو مالسإلا
 سانأ سدني ءالعو لج هللا ءاشي نأ ىلإو ءاذه انتقو ىلإ رمتسم

 داسفإ لجأ نم مالسإلاب نورهاظتيو مالسإلا ءادعأ نم
 تملعغا قيزفتو نسلنملا ني لا تب لجأ نمو: «مالسإلا
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 ىلإو بازحأ ىلإ مهعيطقتو نيملسملا نيب ةوادعلا ءاقلإو
 . مهركمو ءادعألا ديك نم اذهو «تاعامج

 «ثيبخلا ركملا اذهل اوهبنتي نأ نيملسملا ىلع بجيف

 اوبّرجي نأ مهيلع لب ءبدو به ام لكل ةقثلا اوحنمي ال نأو

 تبث اذإف ءاقیقد ًارابتخا مهوربتخيو ءةقداص ةبرجت سانلا
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 نوسمخلاو ةسماخلا ةلأسملا

 سل الِإ اوُنمْوُت الو ¥ : یلاعت هلوقک ؛بَحْذَملِل ُبّصَعَتلا]

 .[[۷۳ :نارمع لآ] € كتي د عمت

 جرا

 ملعلا عم ءهب كسمتلا :وه ءيشلل توقمملا بصعتلا

 . هنالطبب

 «لطابلا بهذملل بصعتلا : ةيلهاجلا لهأ لئاسم نمو

 [۷۳ :نارمع لآ] 4 كيد عیت نمل دل ااو الو # :دوهيلا تلاق اذهلو

 ىلع يأ 9١[ :ةرقبلا] 4 اَيفلَع لزنُا آمي ُنِمْوُم » : ىرخألا ةیالا يفو

 «مهئايبنأ ىلع هللا لزنأ امب اونمؤی نأ بجاولاو .طقف انئايبنأ

 ىلع لزنأ امب نونمؤي ال مهنأ عم «ءايبنألا نم مهريغ ىلعو
 : يأ [۹۱ :ةرقبلا] 4 ولا ابا َنوُلعَّمَت مَ 9 :لاق اذهلو «مهئايبنأ
 ؟هنولعفت يذلا ءايبنألا لتق مكيلع هللا لزنأ اميف له
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 ريغ نم مهبهاذمل بهاذملا عابتأ بصعت :كلذ نمو

 نأ  ملعلا ةبلط ىلعو  ًامومع نيملسملا ىلع بجاولاف ء لیلد

 «مهريغ بهذم يفو «مهبهذم يف ناك ءاوس «قحلا اوعبتي

 ذخأن لب ءأطخو ةباصإ نم هيف ام لكب بهذملا ذخأن ال نحنف

 يف باوصلا تيأرو ًايلبنح تنك اذإف ءأطخلا كرتنو باوصلا
 عم وأ «يفنحلا عم وأ .يكلاملا عم لئاسملا نم ةلأسم

 ناک نإو «يفنحلا وأ يعفاشلا وأ يكلاملا لوقب ذخ «يعفاشلا

 هيلع ماق امب ةربعلاو «قحلا كفده نأل ؛كبهذم فالخ

 اذإ امأ ءملعلا لهأ نم تنك نإ اذه ءبجاولا وه اذه «ليلدلا

 ملعلا لهأ لأست نأ كيلعف .ملعلا لهأ نم تسل تنك

 «باوصلا قيرط وه اذه ءەب تذخأ هب كوتفأ امف «نيقوثوملا

 رومأ نم اذهف «ًالطاب وأ ًاقح ناك ءاوس «بهذملل بصعتلا امأ

 . دوهيلا نع هللا ركذ امك «ةيلهاجلا
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 ًاكرش ديحوتلا مهتيمست
 نوسمخلاو ةسداسلا ةلأسملا

 00 يف ُهَركَذ امك ءاکڑش مالشإلا عبا ٌةيِمْسَت]
 لومي مث تک قۇب د ا رسل ناک ام »
 اٹ 041 :نارمع لآ] © ملأ نو نم ی ادا سبی اس مانو ساکال

 حرسشلا

 : قحلا عابتاو ديحوتلا ةيمست : ةيلهاجلا لهأ لئاسم نم
 ؛ًاكرش ديحوتلا اومسي نأ .قئاقحلا بلق نم اذهو ءًاكرش

 نم نارجن دفو يف تلزن ةيآلا هذهو ءرطفلا ساكتنال اذهو

 ةالصلا هيلع هعم نوضوافتی هيي يبنلا ىلإ اوءاج ءٰیراصتلا

 «هعم نوضوافتي اوذخأو «دجسملا يف هيلع اولخدف «مالسلاو

 نأ مهل نّيبو «مالسإلا يف لوخدلا مهيلع ضرع لگ يبنلاف

 ٌدَحَأو الب دمحم ثعب نعل قاثيملا مهيلع ذخأ ًاعيمج ءايبنألا
 ؟كدبخن نأ دمحم ای ديرتأ : مهنم دحاو لاق «هنعبتيل ل يح مهنم

 هلوق هللا لزنأف كي وتر 0 ءًاكرش قحلا عابتا ىمس
 مث ةوِمُشلاو مكحلاو بتلا هللا ةَيِيَي نأ رسب ناك ام #9 : یلاعت
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 نألل ؛[۷۹ :نارمع لآ] € . . . ولأ نود نم یل اءاكبع اونو ساتل کوفی

 ةوعدب اوءاج امو «كرشلاب اوئيجي ملو «ديحوتلاب اوءاج ءايبنألا
 نکل «كلذ راكنإب اوؤاج لب ءالكو اشاح «مهتدابع ىلإ سانلا

 ادر «ةيآلا هذه هللا لزنأف «ةلاقملا هذه اولاق مهبصعت نم ءالؤه

 موم
 صالخإ نومسي نم كانهف !ةحرابلاب ةليللا هبشأ امو

 اکرش هنومسیو «نيدلا نع اجورخو ءارفک هلل ةدابعلا

 اهنأل ؛مالسإلا يهو ءديحوتلا يه روبقلا ةدابع :نولوقيو

 دبعي ال يذلا نأ مهدنعو «مهل ةبحمو نيحلاصلاب لسوت

 الب لوسرلل ًاضغبم نوكي «هب ثيغتسي الو ةي لوسرلا

 ىراصن لوق لثم اذهو . ةي لوسرلا قح یف ًايفاج نوكيو

 دادتما اذهو هِي لوسرلل ةدابع هنأ لوسرلا عابتا يف نارجن

 اتم لطالاو طاب قع نكس رك + ةلفاجلا لهأ بهذ
 فلاب ةايعلاو

 لجو زع هلل تافصلا تابثإ اومس ةلزتعملاو ةيمهجلاو
 اک رش 2
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 هللا باتک یف ةنسلألا لو فیرحتلا

 نوسمخلاو ةنماثلاو ةعباسلا ناتلأسملا

 . [باتكلاب ٍةنِسْلألا لَو ِهِعْضاَوَم ْنَع ملکلا ُفيِرْحَت]

 حرسشلا

 وأ «هفورح رييغت :وه «هعضاوم نع ملكلا فيرحت
 مهنأ :ةثيبخلا مهتفرح نم باتكلا لهأف ءهانعم نع هفرص

 رييغتب امإو «هظافلأ رييغتب امإ هعضاوم نع ملكلا نوفرحي

 هنإف هللا مالک فّرَح نم لكف ءہریسفت ريغب هريسفتو «هيناعم

 نيفلاخملاو لطابلا لهأ لكو «ةيلهاجلا لهأ بهذم ىلع

 فّرحت مالسإلا ىلإ ةبستنملا ةلاضلا قرفلا نم مالسإلل

 ءظافلألا اوفّرح ًءاوس ءاهبهاذمو اهدصاقم قفاوتل ؛صوصنلا

 لهآ ثاريم نم اذهف ءاهريسفت ريغب اهورّسفو يناعملا اوفّرح وأ
 . ةيلهاجلا

 هظافلأب ىلاعتو هناحبس هللا لزنأ امب ٌناميإلا بجاولاو

 وه اذه ؛فیرحتو رييغت ريغ نم «هاضتقمب لمعلاو «هيناعمو
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 .امهفلاخ وأ كتبغرو كاوه قفاو ءاوس «بجاولا

 ةلطابلا بهاذملاو ةثيبخلا یدابملا باحصأ نآلاو

 الك لوسرلا نع ةحيحصلا ةدراولا صوصنلا قانعأ نوولي

 ءاهبيذكتو اهدر نع اوزجع اذإ ءاهريسفت ريغب اهنورسفيو

 .دوهيلا قئارط نمو «ةيلهاجلا لهأ قئارط نم ةقیرط هذهو
 اگ هلوسر ةنسو هللا باتك مرتحي نأ نمؤملا ىلع بجاولاو

 لہ هلوسر هدارأو هللا هدارأ ام ىلع «ىنعمو ًاظفل امهب نمؤيف

 تءاج امع ظافلألا رّيغي الو ءاهيناعم نع صوصنلا فّرحي الو

 . لطابلل رمد وأ .ءصقن وأ ةدايزب
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 ةرفنملا باقلألاب قحلا لهأ مهبيقلت

 نوسمخلاو ةعساتلا ةلأسملا

 . [ةّيوّشَحلاو َةَئباّصلاب باَوّصلاو ئَدُهلا لْهَأ ُبيقُلَت]

 حرسشلا

 .ىدهلا لهأل مهراقتحا :ةيلهاجلا لهأ جهانم نم

 ىباصلاو «ةئباص :نولوقي «ةرفنملا ةعينشلا باقلألاب مهبيقلتو

 ةئباصلاب قحلا لهآ نومسیف «نيدلا نع جراخلا :وه

 نم هيلع اوناك ام مهفْرَع يف قحلا نأل ؛قحلا نع نيجراخلا

 نع جراخ يأ «ئباص وهف لوسرلا عبتا نمف «لالضلاو رفكلا

 هيلع اودجو امو مهماظنو مهبهذمو مهديلاقتو مهتاداع

 ال يذلا ءيشلا وهو ءوشحلا نم «ًاًيوشح :هنومسيو .مهءابآ

 . ةدئاف هيف سيل يذلا مالکلا : وه مالكلا وشحو «هنم ةدئاف

 كلذ ريغ ىلإ «نيدماجو نيرخأتمو نييحطس مهنومسيو
 . ظافلألا نم

 امو # :اولاق حون موقف «قحلا لهأ رضي ال اذه نکل



 ۳4 ےس ےک

 ی ُُ ا رم ےک ۰ 1 لإ عبا تالئرن

 ا ىواب انلؤارأ مه ےہ
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 قحلاب بيذكتلاو هللا ىلع بذكلا ءارتفا

 نوتسلاو ةيداحلاو نوتسلا ناتلأسملا

 . [ٌقَحلاب ُبيِذُكَتلاَو هللا ىلَع ٍبِذَكلا ُءاَرمْفا]
 جوا

 بيذكتلاو ءم هللا لوسر ىلعو هللا ىلع بذكلا ءارتفا

 اوناك امل - ا ام لثم «ةيلهاجلا لهأ ةقيرط نم ءقحلاب

 4 اپ اتما ناو ابا اہک اول :- ةارع تیبلاب نوفوطي

 20 رمو # ہللا ىلع بذكلا نم اذهو [۲۸ :فارعألا]

 مهو َبْرَكْلا ہل َلَع َنولوقيو # ء۱٦ :ماننألا] € اک لا

 ال دلا َبْیَکْلا یرْفی امك #9 [۷۸ :نارمع لآ] #2 توكل

 رو ءو

 ]1.0 : لحنلا] € ا توبزدكملا مه كيلو لا تکا کیو

 ا کپ حصص 0 ذكلا 0 0 2

 مارح اذلهو لح اذنه بول ١ مكحندسلا فوت  اولوتن الو #
 م < د ےص ےس ۔ رس حاس و ات f ص صر روس ھی

 م2 وحلق ال بذکلا ہلا نورۃفپ نیلا نإ 424 هنأ لع اورق

 :لحنلا] ١١١[.

 نم اذهب ثدحي يذلاو «بذك ىهو «ثيداحألا نم اذك هنع
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 يف ءاج اذهلو «نيبذاكلا دحأ نوكي «تّبثت ريغ نمو قنوت ريغ
 ىري وهو ثيدحب ينع ثّدح نم( :لاق اگ يبنلا نأ حيحصلا
 . '«نيبذاكلا دحأ وهف بذك هنأ

 هللا ىلع نورتفي مهنأ ةيلهاجلا لهأ ةفرح نم اذهو
 یف ةروعلا فشكب مهرمأ هللا نأ اومعز ثیح +بذتکلا

 4 . . . نم نی يود نماد ام كا اول ارنا کیلا لوط 7 م هر
 ام ول #8 ء[۸٤۱ :ماعنألا] € اک رش

 هناحبس هللا ىلع بذك هلك اذهو ء[٢٠ :فرخزلا] © مُهَكدَعاَم ْنَكْلا
 . هيلع مه ام راكنإل لسرلا لسرأ العو لج هللا نال یلاعتو

 وه الگ هلوسرو ہللا ىلإ بذكلا ةبسن نأ : لصاحلاف
 لمعلا اذه نم رذحي نأ ملسملا ىلعف «ةيلهاجلا لهأ رومأ نم

 لقن يف ىّرحتي ال نکل ہللا ىلع وه بذكي ال دقو «ثيبخلا
 ناك اذإف ءاهيف ىّرحتي ال ىواتفلاو ءهلوسر نعو هللا نع رومألا
 ريصي هنإف «سانلا ىلع هرشنو ءهيف تبثتي مل وهو ءأطخ هلقن ام
 مهل هلقن يذلا ءيشلا اذهب سانلا رض دق ريصيو «نيبذاكلا دحأ

0 

 نھی هرسو

5 

 كرتو تاقثلا نع ةياورلا بوجو (١مقر) باب ةمدقملا يف ملسم هجرخأ )١(
 . لب هللا لوسر ىلع بذكلا نم ريذحتلاو نيباذكلا
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 «جورت ال ةبوذكملا ةعوضوملا ثيداحألا نأ بجاولاو

 نوتبثتي ةاعدلاو ظاعولا نأو «قياضتو رصاحت لب «ىورت الو

 مارحلاو لالحلا رومأ يف كلذك . هلوسرو هللا نع نولوقي اميف

 نأل ؛اهيف اولجعتي الأو ءاهنأش يف اوتبثتي نأ مهيلع «ىوتفلاو

 قحلاب بيذكتلا كلذكو .ملع ريغب هللا ىلع لوق اهيف أطخلا

 ىلع بذكلا نع ةميرجلا يف لقي ال «هلوسرو هللا نع تباثلا

 لَم بدك نم ملظَا نم » تے

 قفاوي مل اذإ هنأ كلذو ء٢٢ :رمزلا] 4وم 2آج ذإ قدما بدو ےل

 لهأ لعفك « هيف كيكشتلاو بيذكتلاب هدر 0 «هاوه

 . ءاوهألا
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 قحلا لهأ دض كولملا رافنتسا

 نوتسلاو ةيناثلا ةلأسملا

 ءِكوُلُملل ىَوْكَّشلا ىلإ اوُعَرَف ءةّجُحلاب ابلغ اإ مُهْنْوَك]
 .[[۱۲۷ : فارعألا] *ٍضرأْلا ىف أود يقبل موو سوم رد # : اوُلاَق امک

 ےس هس ڈ

 حرسشلا

 «ةجحلاب اوبلغ اذإ اوناك مهنأ : ةيلهاجلا لهأ لئاسم نم

 : يأ «ةجحلاب اوبلغ» ىنعمو «ناطلسلا ىلإ ىوكشلا ىلإ اوأجل
 مهل نكي ملو ءهيلع مه ام نالطب ىلع ءةجحلا مهيلع تميقأ
 مئاقلا عنمل ةوقلا ىلإ نوأجلي مهنإف ءاهب نومواقي ةجح

 اًهّلِإ تدا نل # : مالسلا هيلع ىسومل نوعرف لاق امك ءقحلاب
 هدنع نكي مل امل [۲۹ :ءارعشلا] €( تينوُجسَمْل نم َكَتلَعْمْکَل یربَع

 :لاقف ناطلسلا ةوق ىلإ أجل ہللا يبن ىلع اهب دري ةجح

 ةقيرط هذهو ء[۹٤۲ :ءارعشلا] * ]قت ترنوحسملا نم َكَنلَعتَْل ¥

 مهيلع رصتنا امل «هعابتأ مهو نوعرف لآ كلذكو «نيموزهملا

 عمجو «هودقع يذلا ميظعلا لفحملا يف مالسلا هيلع ىسوم
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 لطبي نأ لجأل ؛اهبراغمو ضرألا قراشم نم ةرحسلا نوعرف

 عمجف «رحاس هنأ معزي هنأل ؛تايآلا نم ىسوم عم ام

 ام ضرع لجأ نم «دعوملا ديدحت ىسوم نم بلطو «ةرحسلا
 ام هدنع نأ سانلا ىلع هّومي نأ لجأ نم «ةرحسلا عم امو هعم

 . ةزجعملا نم ىسوم عم ام مواقي

 ام ةدهاشم لجأ نم سانلا عمتجاو دعوملا ناح املف

 نم يداولا ًالتماو ءرحسلا نم مهعم ام ةرحسلا ىقلأو «لصحي

 «قبئزلاب اهوشح يتلا لابحلاو يصعلا نم مهعم امو «مهرحس
 ىسوم عم ام اوئهاضي نأ نوديري «تايح اهنأك اهكرحت داومبو
 «هعم يتلا اصعلا نم لوحتت يتلا ةيحلا يهو «ةزجعملا نم
 هيلع ىسوم نإ ىتح aS ع ر ازواج

 نأ فاح ٦۷[ :هط] © کش ہت سس نو تا ٭ فاخ مالسلا

 ہللا رصنب قثاو ءهعم امب قثاو وهف الإو «سانلا ىلع اوسّبلي
 لاق امك  اوؤاج مهنأل ؛سانلا ىلع اوسّبلي نأ فاخ هنكل
 . ١١١[ ؛فارعألا] 6# م2 ٍميِظَع رپ وُهاَجَو # :_ هللا

 ءاهاقلأف ءاصعلا ءاقلإب مالسلا هيلع ىسوم هللا رمأف

 لصت نأ اوفاخ ىتح ءہوقلأ ام لك تعلتبا «ةميظع ةيح تراصف

 مهنأل ؛مهنع اهكسمي نأ ىسوم اودشانو «مهيلإ

 2 ومعي أونا اک كوكل یو : كلذ دنعو «مهيلإ لصت
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 ا سس ہی ےک ے ےہ ےس ے م ےک ےک ے ا کو ھ+<

 انماء اولاق را سدجس هرحسلا ىقلأو اوا نيرغص ًاوبلقناو كلانهأ ہل

 هل د ے۶

 مهنأل ۱۲١[۶ ۔۱۱۸ :فارعألا] 2(4 َنوُردَهَو ٰیموُم بر اا َنیِلَعلَا تپ

 اودجسو ةرحسلا نمآ املف «ًارحس سیل ىسوم عم ام نأ اوفرع

 ةرحسلا لتقف «بلصلاو لتقلاب نوعرف مهدده «لجو زع هلل

 . مهبلصو: هللا ىلإ اوباتو اونمآ نيذلا

 اولاقو ىسومب اونمآ نيذلا ليئارسإ ينب ىلإ اوتفتلا مث
 ےہ ےہ A KIT A و رس ےس و ب ری :
 فلتھلاءو كرذيو ضر أ ىف أود يقيل (موغو سوم رذتأ # : نوعرفل

 مس ھتھ و رہ ےل س ۰ ےہ
IY: dy6 27 تورك قرد ااو مسو تتن مات لیس نا  

 لع

 ےھ و 2< دع ےہ صر لاش رجم

 . ۱١۸[ ء۱۲۷ :فارعألا] * 19 تيقّتملل ةَبقيعلاو وداع نم ےک

 ؛ةوقلا ىلإ ءوجللا هنم اوبلط مهنأ :اذه نم دهاشلا

 لعف اذهو ناميإلا اذهو قحلا اذه رهقيل نوعرف ىلإ اوكتشاو

 . ناكمو نامز لك يف مههابشأ
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 هنم ءاءرب مه امب قحلا لهأ مهيمر

 نوتسلاو ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا لئاسملا

 داَسَفلاب ب مُهاَيِإ مُهيْمَر هم ةَميمذلا ٍتاَفّصلاب ٌقَحلا ٍلْهَأ مُهْيَمَر

 ٍليِدْبَتَو :هتَهلآو ِكلملا نيد صاَقِتْناِبَو ءةيَلا یف امَک ضْرَألا يف

 . [نیڈلا

 حرسشلا

 نوفتكي ال مهنأ :كلذك ةيلهاجلا لهأ جهانم نم

 لهأ نوفصي لب ؛ماقتنالاو «ةوقلا باحصأ ىلإ ىوكشلاب

 ٌرَدَنَأ # :نوعرفل اولاق امك ءضرألا يف نيدسفملاب ناميإلا

 حالصإللا اومس [177 :فارعألا] * سلا یف اود یل ءموقَو ٰیسوم

 يف حالصإ :ديحوتلاو ناميإلا نأ ؛ سکعلا وه قحلاو . ًاداسفإ

 :نايغطلاو ملظلاو قوسفلاو يصاعملاو رفكلا نأو «ضرألا

 يذلاو «حالصإ هموقو ىسوم هيلع يذلاف «ضرألا يف داسفإ

 اومسف «رمألا اوسكع مهنكل داسفإ هموقو نوعرف هيلع
 نيقفانملاو نيكرشملاو رافكلا بأد اذهو ءًاداسفإ حالصإلا
 «ةريصب ىلع هللا ىلإ ةاعدلاو نيحلصملا نومسي ءامئاد
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= 

 هللا ديحوت ىلإ نوعدي نيذلا نيدحوملا نينمؤملا نومسيو
 . ضرألا يف نيدسفملاب مهنومسي «هتدابعو

 رفكلا لهأ «ةمايقلا موي ىلإ سانلا يف رمتسم ءيش اذهو

 ردحنم اذهو «نيدسفملاب نيحلصملا نومسي نايغطلاو ملظلاو

 لهأ رضي ال اذهو «هموقو نوعرف تقو نم ىلوألا نورقلا نم
 مكف ءاوبّقل امب اوبَقُل نإو «حالصإلا لهأ رضي الو ءنامیإلا
 خيش اوبقل «تاعانشلاب هللا ىلإ ةاعدلاو قحلا لهأ اوبقل

 مامإلا خيشلا اوبقلو «ةعينش باقلأب ةيميت نبا مالسإلا

 ديري هنأو «يجراخ هنأو «ةعينش باقلأب باهولادبع نب دمحم

 امم «نولوقي ام رخآ ىلإ «سانلا رفكيو «سانلا ةديقع رّيغي نأ
 اذهو رشلاو ريوزتلاو تاماهتالا نم مهبتك يف دوجوموه

 . حلصم لك نم مهفقوم

 : ىلاعت لاق امك ؛كلملا نيد صاقتناب مهايإ مهيمر امأو

 :ىلاعت لاق امكو «ةيآلا 6177 :فارعألا] « کاَنَهِلاَءَو كردو #

 . [15 :رفاغ] « ڪو لب نأ ُفاَحَأ نإ ط

 ضيرحت وهو :- مهب هبشت نمو  ةيلهاجلا لهأ هيلع امم
 ةريصب ىلع هللا ىلإ ةاعدلاو نينمؤملا ىلع ةطلسلا باحصأ

 مهنيد ءةطلسلا باحصأ ىلع نودسفي مهنأب ميلس جهنمو
 مهحالص هيف ام ىلإ مهودشرأو مهوحصن اذإ «مهتسايسو
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> ۹۸ 
 امو ءنوعرف لآ نع ةياكح ىلاعت لاق امك ؛مھکلم حالصو

 مالسلا هيلع یسوم هاعد امل ءةیاشولا نم نوعرف دنع هب اوعس
 افر هخه اف ىلا ہت كبره الا دكر هلأ اع لإ
 «كيلع سانلا نودسفیس مهنإ : هل اولاقو ءهتیعر حالصو هكلم

 سانلا نولوحيو «سانلا ىلع ةيهلإ الو ةيبوبر كل نوكي الو

 نإ هنأب نوعرف ءارغإ باب نم اذهو . هللا ةدابع ىلإ كتدابع نم
 هنأل ؛هتيبوبرو هتدابع نع سانلا نوفرصيس مهنإف ءالؤه كرت

 ةيآلا يفو 2114 :تاعزانلا] 4 يؤ لكلا میر ان # :مهل لاق

 [۳۸ : صصقلا] € یربع ےک م مکُل ٌتَمِلَع ام# :یرخألا

 حالصإ رفکلا نأو «ضرألا يف داسفإ اهنأب لسرلا ةوعد اورسفف

 يعارلل شغلا نمو .قئاقحلا بلق نم اذهو «ضرألا يف

 ةمهملا هذهب موقي يذلا فنصلا اذه رثكأ امو «ةيعرلاو

 يف نوفقيو ءةیواھلا ىلإ سانلا نودوقي نمم «مويلا ةيناطيشلا

 .ةطلسلاب نوررغيو «قئاقحلا نورؤزيو «نيحلصملا هجو

 لوبق نيبو نيلوئسملا نيب نولوحي نيذلا ءءوسلا ةناطب مهو
 یتا

 «مهتناطب حلصأو «نيملسملا رومأ ةالو حلصأ مهللا

 . نيدتهم ةاده مهلعجاو

 . ةيآلا ىف امك كلملا ةهلآ صاقتناب مهايإ مهيمر امأو
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۹= 

 نم ةيآلا ىف هللا ركذ امم اهلبق امل ةعبات ةلأسملا هذه نإف
 ےس

 ىف او يقبل موو ئموم رذتآ # : هل اولاق ثيح «نوعرف لآ ربخ
 ىلع كتيهولأ : نونعی [۱۲۷ :فارعألا] 4 َكَتَهِلاَدَو كردو ضيا

 يف ةمظع كلو «نأش كل تنأ :نولوقي «كل مهتدابعو سانلا

 «سانلا دنع كوصقنت هللا ىلإ نوعدي مهتكرت ولف «ضرألا
 نأ لجأ نم مهيلع ءاضقلاب رداب تنأف «سانلا دنع كوصخرأو

 هضيرعتو «نوعرفل شغلا نم اذهو . كتناكمو كتبيه كل یقبت

 . كالهلل

 تاومسلا بر العو لج هللا نوصقنتي !هللا ناحبس ايو

 ىسوم ىلع نوبيعيو «مهسفنأ ىلع اذه نوبيعي الو «ضرألاو

 ةداعسلا قيرط ىلع مهولدو «هموقو نوعرف اوحصن اذإ هموقو
 ءوسلا ةناطب لعفت اذكهو !؟هحالصو كلملا ءاقبو «ةاجنلاو

 ةحلاصلا ةناطبلا اوذختي نأ ةالولا ىلع اذهلو ءًادبأو ًامئاد

 ٌىدابملا باحصأو ءوسلا ةناطب نم اورذحيو ءةحصانلا

 ةیواھلا ىلإ مهنودوقي مهنإف ءةفرحنملا راكفألاو ءةمادھلا

 راوبلاو كالهلا يف هوعقوأ ثيح ءنوعرف ةناطب نم لصح امك

 . قحلا لوبق نيبو هنيب اولاحو

 نع ىلاعت لاق امك «نيدلا ليدبتب مهايإ مهيمر امأو
 سلا يف َرهظُي نأ وأ مكي لرب نأ ُفاَحَأ قل ٭ :نوعرف
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= 

 «كلملا نيد صاقتناب مھایإ مهيمرو ٤٢[ :رفاغ] #2 داسفلا

7ٰ 

 ۱٤۷[. :فارعألا] «َكَتَهِلاَءٌوَكَرَدَيَو :مهلوقك

 هللا ميلك قح يف نوعرف نم اتلصح ناتلأسملا ناتاهف

 ءاهلوبق نم سانلل هريذحتو «هتوعدو مالسلا هيلع ىسوم

 ةحيصنلا ةقيرط نع مهءاج «ةيعرلل حصانلا رهظمب هرهاظتو
 وآ » «ضرألا حالص ىلع ةظفاحملاو ء نیدلا ىلع ةظفاحملاو

 : هعابتأ لاق امك 65+ :رفاغا * ج َداَسَمْلا گلا يف َرِهِظُي نأ

 اومس ء[۱۲۷ :فارعألا] * ِضَّكْلَا یف اوُِدِسْفَمِل ُهَمْوَقَو ئسوم رذتا ©

 هللا دارفإو دیحوتلا وه مهدنع داسفلاو «نيدسفملاب نيحلصملا

 تأر تدسف اذإ بولقلا نأل ؛كرشلا وه حالصلاو «ةدابعلاب

 .ًاقح لطابلاو « ًالطاب قحلا

 هنإ ؟داسفلا ضرألا يف رهظُيو نيدلا لّدبي يذلا وه نمو

 . كرشلاو رفكلاب ديحوتلا نيد لذب يذلا نوعرف

 نيدلا ىلإ وعدي هنإف «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم امأ
 حالص وه يذلاو «هلجأ نم قلخلا هللا قلخ يذلا ‹ حيحصلا

 ال ہدحو هللا ةدابعب الإ حلصت ال ضرألا نأل ؛ضرألا يف

 يف داسف هنإف كرشلا امأ ءضرألا حالص وه اذه «هل كيرش

 يف داسف يصاعملاو «ضرألا يف داسف رفكلاو «ضرألا

 . ضرألا
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 نوتسلاو ةنماثلا ةلأسملا

 آمي نمو :  هلؤقك ٌقَحلا َنِم ْمُهَدْنِع اَمب لَمَعل اٌمُهاَوُعَد

 .[هايإ م کرت عم ۱ : ةرقبلا] 4ا كَلَع

 حرشلا

 امب لمعلا دوهيلا ىوعد :ةيلهاجلا لهأ لئاسم نم

 َلِق اًدَو # : ىلاعت لاق امك «هايإ مهكرت عم «قحلا نم مهدنع

 ء۱ :ةرقبلا] 4 اَّسَبََع َلِزنَأ آمي ٌنِمؤُم اولا م هلآ زنا آمي اوما مه

 انلسو ىلع لونا انب هاتم : ليق 4١[ :ةرقبلا) 4 انلَع َلِزَنُأ آمي *

 ُنِمُْت اولاَق 8 دوهيلا يف ةيآلا هذه نأل ؛ليئارسإ ينب ءايبنأ نم

 « ليئارسإ ينب لسر ىلع لزنأ ام : يأ ۱ : ةرقبلا] 4اس َلِرَنأ اَعِي

 مهلسر هب تءاج ام فلاخي ال ءب دمحم هب ءاج يذلا نأ عم

 ىسيع ىلع لزنأ امم «هريغ : ينعي 4 مارو امب تورمكيو ٭

 هب ءاج يذلاف ۱ : ةرقبلا] € مهَعَم عم امل ] اًكّدَصُم قحَلا وهو # دمحمو

 o 515 وت ھم 2 دجون
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I= 

 بيذكتلاو فيرحتلا نم مهباتك يف هولخدأ امل نّيبمو

 ةيحان نم اذه «ليلضتلاو .

 ؛ةلاقملا هذه يف نيقداص ريغ مهنأ :ةيناثلا ةيحانلاو

 هر یلاعت هلوق يف ةروكذملا مئارجلا هذه مهباكترا لیلدب

 17 کردم مشک نإ لن نم هَل آيا دولق مي لف ط مهيلع
 وددت ئی لیلا گا دتا هُ کلی موم مظص ةآج دقو ٭
 در للاف < ءمهيلع در اذه [4؟ ۱ :ةرقبلا] © اکڑ کروثیدلَق متنا

 : نیدرب مهيلع

 هب ءاج ام فلاخی ال ايک دمحم هب ءاج ام نأ : لوألا درلا

 لب ؛هاوس ام ةدابع كرتو «ةدابعلاب هدارفإو هللا ديحوت نم ىسوم
 . كلذل قدصم وه

 مهنأ اوعدا اميف ىتح نيقداص ريغ مهنأ : يناثلا رمألاو

 :مهلوقو «ءايبنألا اولتقو ءلجعلا اودبع ثيح «هب نونمؤي
 ذخأ يذلا قاثيملاب مهئافو مدعو [۹۳ :ةرقبلا] € اَمْيَصَعَو اَنْعِهَس »

 انأ :ناسنإلا لوقي نأ ءمومذم بصعت لك لوانتي اذهو «مهيلع

 بجي هنأل ؛يمامإ بهذم وأ «يبهذم يف وه امب الإ لمعأ ال

 عم «هبهذم ريغ يف وأ هبهذم يف قحلا عبتي تی نأ ملسملا ىلع

 . مومذملا بصعتلا بصعتي الو قحلا لبقي «هريغ عم وأ همامإ
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= 

 اهنم مهصقنو هللا هعرش ام ىلع ةدابعلا يف مهتدايز

 نوعبسلاو نوتسلاو ةعساتلا ناتلأسملا

 مُهّصضْقَتَو .ءاَروُشاَع موي مهِلْعِفَک «ةدابِعلا يف ُةداَيَزلا]
 . [ٍتاَقَرَعِب ِفوُقٴولا كرتك ءاَهْنم

 حرسشلا
 «ءاروشاع موي يف نولعفي امکف :ةدابعلا يف مهتدايز امأ

 هيف لصح مويلا اذهو «مرحملا هللا رهش نم رشاعلا مويلا وهو

 هيلع ىسوم ءاجنإو «هموقو نوعرف قارغإ وه ءمیظع ثدح
 هماصو ءلطابلا ىلع قحلا هيف رصتنا موي وهف «هموقو مالسلا

 ًاعورشم همايص يقبو «هلل ًاركش ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم

 دجو ةنيدملا ىلإ يب يبنلا رجاه امل هنأل ؛نيملسملا دنع

 :اولاقف ؟هنوموصي اذامل : مهلأسف «مويلا اذه نوموصي دوهيلا

 «هموقو نوعرف هيف كلهأو ءهموقو ىسوم هيف هللا ىجن موي هنإ
 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .ءهموصن نحنو ىسوم هماصو

 رمأو «همايصب رمأو ةي هماصف '''ا!مکنم ىسومب قحأ نحن»

 )١( مقر) يراخبلا هجرخأ ۳۹٣٤ 27٠١4ء ۳۹٤۳( مقر) ملسمو ۱۱۳١ء ۱۱۳١(.
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 دكهم =

 . دوھیلل ةفلاخم ؛هدعب موي وأ هلبق موي موصب

 نکل ءمایصلا وهو «ءاروشاع موي يف عورشملا وه اذه
 موي هنولعجي دوهيلاف «مايصلا ىلع هيف نوديزي ةيلهاجلا لهأ

 مھءاسنو مهدالوأ هيف نونيزيو «مهتويب هيف نونيزي ديع
 ةدايزلاف ‹عورشملا ىلع هيف اوداز مهف دیع موي هنوربتعيو

 . ةيلهاجلا نيد نم ءاروشاع موي يف مايصلا ىلع

 موي هوربتعاو مويلا اذه يف اوداز ءةضفارلا كلذكو

 نيسحلا هيف لتق يذلا مويلا هنأل ؛بدنو ةحاين مويو ءنزح

 . هنع هللا يضر

 ‹جحلا يف مهنم لصح امكف «ةدابعلا نم مهصقن امأو

 هيلع ميهاربإ نيد اياقب نم هنأل تيبلا نوجحي ةيلهاجلا يف اوناك
 ؛تايكرشو تارييغت جحلا يف اولخدأ نكل «مالسلاو ةالصلا

 لب «ةفرعب نوفقي ال اوراصف ءةفرعب فوقولا عرش هللا نأل

 للك يبنلا جح املو .ةدابعلا يف صقن اذهو ءةفلدزم يف نوفقي

 ةالصلا هيلع زواجتف «ةفلدزم يف مهعم فقيس هنأ نونظي اوناک

 ةلم ىلع جحلا داعأو ءةفرع يف فقوو ءةفرع ىلإ مالسلاو

 َنِمأوُیفَأ مث # : ىلاعت هللا لاق ءمالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ

 در اذهو .ةفرع نم : ينعي [۱۹۹ :ةرقبلا] « اکضلا ٌصاَقَأ ٌتَيَح

 ةيبلتلا يف اوداز كلذكو ةفلدزملاب مهفوقو يف نيكرشملا ىلع
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 اقتل

 . (كلم امو هكلمت . كل وه ًاكيرش الإ) : مهلوق

 لهأ نيد ىلع هنإف «ةدابعلا نم ًائيش صقن نم لك اذكهو

 لهأ نيد ىلع هنإف «نيدلا يف داز نم كلذكو «ةيلهاجلا
 . ةيلهاجلا نيد نم اهلك تافارخلاو عدبلاف «ةيلهاجلا
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 171717111101 سس >. ۱٠٠٢

 عرولا باب نم مهيلع هللا بجوأ ام مهكرت
 نوعبسلاو ةيداحلا ةلأسملا

 اَعَرَو ٌبجاّولا مهكر

 حرسشلا

 فوقولا لثم «بجاولا كرتب هللا ىلإ نوبرقتي :يأ

 لهأ مهنأل ؛عرو هنأ نومعزي ؛ةفرعب فوقولا لدب «ةفلدزمب

 نوكرتي مهف «لحلا نم اهنأل ؛ةفرع ىلإ نوجرخی الو مرحلا
 . ةيفاعلا هللا لأسن «ةيلهاجلا لمع نم اذهو ءًاعروت قحلا

 تيبلاب نوفوطي مهنأ :ًاعروت قحلا مهكرت نم كلذكو
 ؛ عرولا باب نم - قحلا وه يذلا  ةروعلا رتس نوکرتیو قارع

 . "هيف هللا انيصع بایثب فوطن ال : نولوقی

 امو شيرق ٌسْمُحلاو ءَسْمُْحلا الإ ةارع ةيلهاجلا ىف نوفوطي سانلا ناك :ةورع لاق )١(

 فوطب بايا لجرلا: لجرلا يطق .نمانلا قلع .توبستحي .نسمحلا تاک ٠ ءكذلو
 تيبلاب فاط سمحلا هطعي مل نمف اهيف فوطت َبایثلا ةأرملا ًةأرملا يطعتو اهيف
 هجرخأو ۱٥٥/۱۲۱۹( مقر) ملسمو ٥( مقر) يراخبلا هجرخأ «. . .انايرع

 .نايرع تيبلاب فوطي ال نأ لكك يبنلا رمأو (؟مقر باب) ةالصلا باتك يف يراخبلا

 )۱۳٣۷(. ملسمو ۳٦۹( مقر) اذكو
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 ےس [۲۰۷]

 ال نمک ءاعروت ةدابعلا نم ايش كرت نم لک كلذكو

 ءايرلا ةيشخ «دجسملا يف ةعامجلا عم يلصي الو قدصتي

 ريغ وأ «ملعلا بلطي ال وأ  مهضعب نع انعمس امك  ةعمسلاو

 . ءايرلا ةيشخ تادابعلا كرت نم كلذ



 ح۲٢

 ةنيزلا كرتبو قزرلا نم تابيطلا كرتب هللا ىلإ مهبرقت

 نوعبسلاو ةثلاثلاو ةيناثلا ناتلأسملا
 رم

 يف ِةَيَرلا كرو ءِقْرَرلا َّنِم ٍتاََّطلا كريب ْمُهَدْيعَت 7
 .[سابللا

 حرسشلا

 كرتو «قزرلا نم تابيطلا كرتب هللا ىلإ مهبرقت :يأ

 ةيفوصلا نم مههباش نمو ىراصنلا دنع ٦ ةنیزلا سابل

 الف «لجوزع هلل ًادبعت تابیطلا نوكرتي «مالسإلل نيبستنملا

 يف نوفشقتيو «تابيطلا نم نولكأي الو ءءاسنلا نوجوزتي

 ؛هلل ةدابع اذه نأ نومعزي «سبالملاو براشملاو لكآملا

 -ودابعل جحا یل هلأ ہیر مّرَح نم لف ٭ :ىلاعت هللا لاق اذهلو

 یل وما ے نبذل انكي 9 :لاقو ء۲ : فارعألا] € ٍقْرَرلأ نم  ِتبَیطلاَو

 . [۸۷ :ةدئاملا] کک کلا لحا ام ٍتابَيط ومرح م

 ةميهب حابأ دق هللاو سی بی سچ ہی

 ان ء١ :ةدئاملا] # لَا ةَم ةميهب مکل تلجأ # : لاقف «ماعنألا
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۹= 

 :یلاعت هللا لزنأف ءمهمانصأ لجأ نم ماعنألا ةميهب ضعب

 کپ اود لو کن کا لآ ام تج ومر اک شما نیلا اک »
 . 1۸۷ :ةدئاملا] €( َنيتَعُمْلَا بحال ہلا

 نيد نمو «نابهرلا ىراصنلا نيد نم تابيطلا ميرحتف

 نيد نع دترا هّلِج ىلع ًاعمجم ًالالح مّرح نمو .ةيلهاجلا
 زع هلل دبعتلا نم اذه رابتعا كلذ ىلإ فاضأ اذإف «مالسإلا

 كرت هدابعل عرشی مل هللا نأل ؛هللا ىلع ءارتفا اذهف ءلجو

 ِتبیطلا ني أوك لسرلا اياب ا اهنم لكألاب مهرمأ لب تابيطلا
 ا يبنلا دهع يف ةعامج ٌمَه املو 50١. :نونمؤملا] 4 اص اولَمعآَو

 . يب يبنلا مهيلع بضغ ءاذه لثمب

 كرتب هللا ىلإ مهبرقت ئا : هللا ةنيز كرتب مهدبعت امأو

 تيبلاب نوفوطي اوناك ثيح .سابللاب نيزتلا يأ «هللا ةنيز
 [۳۲ :فارعألا] # هلأ ةي مرح نم لق % : هلوقب مهيلع هللا درف «ةارع

 لمجتلاو سابللا كرت نم نولعفت ام ىلع مكليلد وهام : يأ
 «ليلد ىلإ جاتحي ميرحتلا نال ؟قزرلا نم تابیطلا كرتو

 قلخ هللا نأل ؛لحلا براشملاو لكآملاو سابللا يف لصألاو

 ليمج هللا نإ» : حيحصلا ثيدحلا يف امكو «هدابعل ءايشألا هذه

 نيد نم سيل عرولا باب نم لمجتلا كرتف «'"«لامجلا بحي

 )١( مقر) ملسم هجرخأ ١47/9١(.
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 هللا ركشيو «تابيطلا نم لكأيلو «سابللاب لمجتيلف «مالسإلا
 ةمعن دبع ىلع معنأ اذإ بحي هللا نإ» : ثیدحلا يفو ءلجو زع
 الو فارسإ ريغ نم كلذ نوكي نکل “هيلع هتمعن رثآ یری نأ
 «هسبالم يفو همسج يف لمجتي يب يبنلا ناكو ءةلیخم

 . لمجت ديزمب دوفولا ةلباقم صخيو

 هنسحو نسح ثيدح اذه :لاقو ۲۸۲٢( مقر ١77 - ٢٢١ /5) يذمرتلا هجرخأ )١(

 .(۱۸۸۷ مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا
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 ہ۔- ١٦

 نوعبسلاو ةعبارلا ةلأسملا

 .[ملع ريب ٍلآلَّضلا ىَلِإ سَتلا ُمُهّنَوْعَد]

 حرشلا

 «ةيلهاجلا لهأ لمع نم يه ملع ريغب هللا ىلإ ةوعدلا

 ةظعوملاو ةمكحلابو ةريصب ىلع هليبس ىلإ ةوعدلاب رمأ هللا نأل
 . نسحأ يه يتلاب لادجلاو ةنسحلا

 يف سانلا بيغرت :يأ «لالضلا ىلإ سانلا مهتوعدف

 اوَماَء تبذل اورم يلا َلاَيَو ٭ : ىلاعت لاق قحلا ةفلاخم

 ىلإ مهنوعديف [1؟ :توبكنملا] € َمُكَديلَطَح لمحل اتلسیس عت
 ءةجح ريغب مارحلا ليلحتو لالحلا ميرحت ىلإو «كرشلا

 ةاعد ءالؤهف «ءناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ءايشأ ىلإ مهنوعديو

 هللا لزنأ ام ىلإ نوعدي نيذلا مه قحلا ىلإ ةاعدلاو «لالض

 . عرش ام ىلإو ىلاعتو هناحبس

 ىلإ سانلا نوعدي نيذلا :مويلا لالضلا ةاعد نمو
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 عدبلا ىلإ سانلا نوعديو «روبقلاو ةحرضألا ةدابعو ءكرشلا
 «ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام يتلا «نيدلا يف تاثدحملاو

 عدبلا ءايحإ ىلإ سانلا ةوعدب نوملكتيو نوفلؤيو نوبتكيو
 قوسفلاو ةيحابإلا ىلإ سانلا نوعدي نيذلاو «تاثدحملاو
 ىلاعتو هناحبس هللا انرذح ءلالض ةاعد ءالؤه لك «نايصعلاو

 نإ أوُنَصاَء تردلأ ایاََي٭ :ىلاعت لاق ءمھتقیرط نمو مهنم

 ب ےب ےس

 . ۱٤٩[ :نارمع لآ] € برسل

 نأ نم ابر وميت نإ انماء يرل اًبيأكَي ٭ : یلاعت لاقو
 لاق و: اعا 4 2 َنِرْفك کیم دعب ود بتکلا أوُنوُأ

 ٠٢٢ :ةرقبلا] 4ةَّنَجْلا لإ اڑی هاو الل ىلإ َنوُعَدَي َكَِلَوَأ * : ىلاعت
 ليس نع اولی تالا ف نم رڪ معیت نإو # :ىلاعت لاقو
 ريف ء[١١١ :ماعنألا] 3(4 وصرخ اَلإ مه ْنِإَو نطل الا نويسي نإ ہل أ

 نوداج «ًاثيدحو ًاميدق مهللم فالتخا ىلع رافکلا نأ اس

 لاق امك ءناکم لك يفو نامز لك يف لالضلا ىلإ ةوعدلا يف

 ٥۸۹. :ءاسلا] اوس نورت اورفک امك ںورفکت ول أودو ٭ : یلاعت
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 ملعلا عم .رفكلا ىلإ سانلا مهتوعد

 حرشلا

 نوعدي نيذلا مهو «لالضلا ةاعد نم رخآ فنص اذهو

 فنصلاو ءادانعو ًایغب ؛هتفرعم عم قحلا نع سانلا فرص ىلإ

 الكو «قحلا نوفرعي ال مهو لطابلا ىلإ سانلا نوعدي لوألا

 مهنوتأي امنإو ءاورفکا :سانلل نولوقيال مهو ریطخ نیفنصلا

 ةاعد اذكه ءرفك اهنطابو ةنسح اهنأ اهرهاظ «ةفرخزم ةقيرطب
 ىلع اونزح دق مهدجو امل حون موق ىلإ ءاج سيلبإو «لالضلا

 او لات نيك یر اج اونا نيذلا نیلا
 ءةدابعلا ىلع اوطشنت نأ اهومتيأر اذإ لجأ نم مهرَوص

 . ةدابعلا ىلع مكنوطشنيف مهنيدو مهحالصو مهلاوحأ اوركذتو

 هذه نأ ديري وهو «نيدلا قيرطو «ةحيصنلا قيرطب مهءاج وهف
 لهأ تام امل ءًامانصأ تناكف «ةياهنلا يف ًامانصأ نوكت روصلا

 لاقف «مهدعب لهاج ليج ءاج .ليجلا اذه تامو ملعلا
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I= 

 اهبو ءاهودبعيل الإ روصلا هذه اوبصن ام مكءابآ نإ : ناطيشلا

 . لجو زع هللا نود نم اهودبعف ءرطملا نوقسُی اوناك

 رشلا ىلإ ةوعدلاب سانلل نوتأي ال «لالضلا ةاعد كلذكو

 مث «سانلل اهنونسحي ةفرخزم ةقيرطب مهنوتأي امنإ «فوشكملا
 اوعد امل لالضلا ةاعدو ءمهدصقم مهل لصحي ةياهنلا يف

 لب ءاهودبعا :مهل اولوقي مل ةحرضألا ةدابعب كرشلا ىلإ سانلا

 متنأف «هللا دنع ةناكم مهل «نوحلاصو ءايلوأ ءالؤه :مهل اولاق

 طئاسو اونوكيو ہللا ىلإ مكوبّرقي نأ لجأ نم مهيلإ اوبّرقت

 يهو «ةقيرطلا هذهب مهوءاج «لجو زع هللا دنع مكل لئاسوو
 «لجو زع هللا دنع طئاسوو لئاسو مهذاختاو نيحلاصلا ةبحم

 اوكرشأو ءةیناطیشلا ةعيدخلا هذهب ةحرضألاو روبقلا اودبعف
 ال «ةفلتخم بيلاسأب سانلا نوعدي رفكلا ةاعدف . لجو زع هللاب

 «ةريصبلا لهأ الإ اهفرعي الو «داقتنالا نم ءيش اهيلع رهظي

 . نیمسق ىلع لالضلا ةاعد نأ نيتلأسملا نيتاه نم نيبت دقو

 ةفلاخم ىلإ سانلا وعدي مسقو «ملع ريغب سانلا وعدي مسق

 . قساف يناثلاو لاض لوألاو هملعي وهو قحلا
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 قحلا عفدو كرشلا تيبثتل ديدشلا ركملا

 نوعبسلاو ةسداسلا ةلأسملا

 .[حوت موق ٍلْعِفك اگلا هكملا]

 حرشلا

 ركم :ناعون وهو ةيفخ ةقيرطب هوركملا لاصيإ :ركملا

 . ءيس ركمو نسح

 ال نمل رشلا لاصيإل ةيفخلا ليحلا :وه ءيسلا ركملاو
 الامد 90 ارابك ہما و # : حون موق يف ىلاعت لاق «هقحتسي
 دقو © امو َقوَُيَو کوفی الو اعاوس کو ادو نرد الو تھا٤ نرد ال

 نورکمی مهف «ميظعلا ا Yé] ۔٢ : ونا ایک اولا

 يتلا ةثيبخلا قرطلا هذهو «ليحلا هذهب ًامیظع ًاركم سانلاب

 مهورذح ديحوتلا ةوعد مهتءاج اذإو «كرشلا ىلإ اهب مهنوعدي
 نأ نوديريو «مكيلع اوسأرتي نأ نوديري ءالؤه :اولاقو ءاهنم

 . مكيلع اولضفتي

 ركملا وه «نسحلا حيبقتو ‹سانلل حیبقلا نیسحتف . ف

 فرع TT ا
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 ىلإ رونلا نم مهجارخإو ءلطابلا ىلإ قحلا نع سانلا
 َنْی م ھجری اوما ےرزلا لو للا ٭ : ىلاعت لاق امك «تاملظلا

 ھ ری ءو م رف کم و رع ري سس ےک ہوے کم 2
 مهنوجرخي توغدطلا والو اورث تيذلا رونلا ىلإ تلملظلا

 دس

 اف ْمُه راَتلا بص کلھکؤآ ِتّملظلا لإ رونلآ َتِق
 1 - ہک هغ ۔رومرثٹ سہ

 3 2 3 2 ڈس
0 0 > 7 

 لکل اسلعج كلذكو % : یلاعت لاقو ء[۷٥۲ :ةرقبلا] 4 تبودلدح

 لوقلا فرز ضع لل مصعب یو نل ںینلآ َنيِنَيَس اودع يب
 ۲۱٠١ :مامنالا) 4 ) كرري امو مردم ولم ام کیر هَ ولو انوع
 نع يهنلا : هيف اذهف . مهيلإ تفتلت الو «مهبذكو مهكرتا : يأ
 .هدرل مهلطاب ةفرعم ليبس ىلع الإ «لالضلا ةاعدل ءاغصإلا
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 ةودقلل حلصي ال نمب مهؤادتقا

 نوعبسلاو ةعباسلا ةلأسملا

 :هلوق يف امك لِماَج ٌدِباَع امو ٠ ٌرِجاَف ٌمِلاَع اإ : : مهتم نإ
 عد نع ئ2 207 ظر و رے توتي قرف ناك کوم

 الح ادو ام تے 82 رکن نی رات

 7 کوج اسی مکی ہللا حف امی مو ہرا لاک نب لإ َمُهْصَتَ

 ۔ے هللا نا َنوُملْمَم اَلَوأ ©3 َںوَقْمت الأ گیر دن

 الإ مش نإ رمآ هلا بككلا تومن ال ةو ختمت ات غرقت
 .[[۷۸۔۷۰ :ةرقبلا] 4 نوُنظ

 عرياا

 امإ :مهريغو ىراصنلاو دوهيلا نم ةيلهاجلا لهأ ةودق

 امإو .دوهيلا رابحأ لثم «هملعب لمعي ال يذلا وهو «رجاف ملاع

 امك «ىراصنلا نابهر لثم < مع بكي لماعلا ومو لها اع

 فود نف ارا مهَتسشرو مشا ودعا ¥ : هللا لاق

 مهيلع نومّرحيو ءمارحلا مهل نل ٣١[ :ةبوتلا] هلأ

 : ىلاعت لوقي ةرقبلا ةروس يفو «كلذ يف مهنوعيطيو «لالحلا
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 ملك َنوُعَمَْ ْمُهْنَم قر ناک دو مک اوموُب نأ َنوُمَملف

 ۷٢[ :ةرقبلا] REE مث هللا
 َنوُعَمْنَم ْمُهْنَم ٌقيِرَف ناک دقو مک اونموُی نأ َنوُمَملَفَا٭٭ ٭ : هلوقف
 نوعمسي «ةرجفلا ءاملعلا مه ءالؤه 4ةَبوَُرَحُن ِّرث هلأ مل

 توفر مث ¥ هنوملعتيو هنوفرعيو - ةاروتلا وهو - هللا مالك

 3 E ٍدَعَب نِم # هيناعمو هظافلأ نورّيغي
 مهئاوهأ لجأ نم ءحیحصلا هانعمو هظفل اوفرع ام دعب نم : يأ

 يف ينازلا ةصق يف مهنم لصح امك .مهتاوهشو مهضارغأو

 نم ةأرماب دوهيلا نم لجر انز امنيح «ةنيدملا يف يَ يبنلا دهع
 _ ب ًادمحم نونعي  لجرلا اذه ىلإ اوبهذا :اولاقف ءدوھیلا

 «مجرلا نوديري ال مهو «مجرلا اهيف ةاروتلا نأ نوملعي مهنأل

 نوبلطي هيلإ اوءاجف ؛مجرلا نم لهسأ مكحب امهيف مكحي هلعل
 : لاق يلي لوسرلاف «ةينازلا هذهو ينازلا اذه ىلع مكحلا هنم

 نودجت ام» :ةياور يفو (؟ٰینز نم ىلع ةاروتلا يف نودجت ام»

 .مههوجو دوست اننأ اهيف :اولاق «مجرلا نأش يف ةاروتلا يف

 يبنلا لأسف .قاوسألا يف مهب فوطنو «ريمح ىلع مهبكرُتو

 :لاق (ملسأ دقو «مهرابحأ نم هنأل) مالس نب هللادبع كي

 املف «ةاروتلا مهنم ةي يبنلا بلطف «هللا لوسر اي اوبذك

 هل لاقف مجرلا ةیآ ىلع هعبصأ ايروص نبا عضو اهورضحأ
 حولت مجرلا ةيآ اذإ هعفر املف «كعبصأ عفرا : مالس نب هللادبع



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 . "اتام ىتح ةراجحلاب امجرف الب يبنلا امهب رمأف «ةاروتلا يف
 هللا ىلع اوبذك دقو «هللا مالكل مهئاملع فيرحت نم اذهف

 .همكح اوفخأو ىلاعتو هناحبس

 اولخدي نأ مهرمأ هللا نأ هللا هركذ ام :مهفيرحت نمو

 ءاناياطخ انع طح :ينعي ءةطح اولوقي نأو ءًادجس بابلا

 ام هللا مالك يف اودازف «نونلاب ءةطنح :ةملكب ةطح اولدبأف

 نم صقنلا وأ «هللا باتك يف ةدايزلا :وه فيرحتلاو

 ؛فيرحتلا وه اذه «هانعم ريغب هللا باتك ريسفت وأ ء هللا باتك

 يف نوكي نأ امإو .ءظفللا يف نوكي نأ امإ فيرحتلا نأل

 وأ نآرقلا ريسفت لواحي نم لك طمنلا اذه ىلعو «ىنعملا

 وأ «هبهذم ةرصن لجأ نم ؛حيحصلا امهانعم ريغب ثيداحألا

 اوُتَل اَدِإَو # :ىلاعت لاقو ءهعمطم لوصح وأ «هتوهش عابتا
 «قافنلا وه اذهو «ةيآلا ۷٢ :ةرقبلا] 4 اَنَماَء اولا اوُتَماَء نل

 .دوهيلا ةقيرط صوصنلا فيرحتو قافنلاو

 الِإ َبتِكَلا توُملمَي ال نوم مهو :اهدعب لاق مث

 )١( مقر) يراخبلا هجرخأ ۳٦٣٣ء ٥٥٥٤ء ۷٥٤۳ 25819(« مقر) ملسمو ۱٦۹۹ء

 .ء.٭۰۰
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 داّبعلا مه ءالڑھ ء[۷۸ :ةرقبلا] 4 0 َنوُعظِی لا ْمُه نو َناَمَأ

 مهذختيف ءاهانعم نوفرعي ال نكلو ةاروتلا نوؤرقي ءلاّهَجلا

 ملاعب الإ ءادتقالا زوجي الف ءلاّهج مهو مهل ةمئأ ءالؤه

 دتقُي ال لاهجلا داّبعلا كلذكو .نوينابرلا مه ءالؤهو «لماع

 تر نيف ىلع ےک كانو هز يدع ناک تو رهن
 . ىلاعتو هناحبس هللا نم ىده ريغو حیحص
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 هللا ةبحم يف مهضقانت

 نوعبسلاو ةنماثلا ةلأسملا

 :هلوقب هللا مُهَیلاَطَم ُفَعْرَش مهكزت عم فا ةبَحَم ْمُهاَوْعَد]
 . ۳١[[ :نارمع لآ] کے یش نإ ل ۶

 حرسشلا

 عم هللا ةبحم مهاوعد : مههباش نمو دوهيلا لالض نم

 عابتا :هللا ةبحم ةمالعو «ىلاعتو هناحبس هرمأ نوفلاخي مهنأ

 : رعاشلا لاق امك «هرمأ

 وو ي نمل بحملا نإ

 نوي هك یش شک نب ل ط : ىلاعت هلوق يف امك اذهو اف هللا ںوبحت 5 5 5 ٠
 ر E و وه ا :نارمع لا2 € هَ حی

 هللا عرش نوفلاخي اذه عمو ء[۱۸ :ةدئاملا] 4 ہوتا ھا اٹک

 ثيح .مهاوعد يف مهبذك ىلع كلذ لدف «ىلاعتو هناحبس

 كلذكو .مهبذك رهظ اولعفي مل املف ئ دمحم هلوسر عابتاب

 :نولوقيو «لجو زع هللا نوبحي مهنأ ىلع مهنيد نونبي ةيفوصلا
 ًاعمط الو «هران نم ًافوخ هللا دبعن ال نحنف ةبحملا يه ةدابعلا
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 هللا عرش نوفلاخي مهنأ عم .هبحن اننأل ؛هدبعن امنإو «هتنج يف

 نوعي امناو: ك لولا نوفي دا لاغر لاس

 عمسلا ىلع اهيلع مهنوعيابي يتلا قرطلا باحصأو «مهخئاشم

 رس او ديم اجا مب رو ىو مھل ةعاطلاو

 ام ؛هلساغ يدي نيب تيملاك هخيش عم ديرملا نإ :نولوقي مهنإ

 ؟395 لوسرلا عابتا نيأف . هخيش هراتخا ام ريغ هل الو رايتخا هل

 ىوعدلا هذه يف نوبذاك مهف .

 تھ ےس یس ہرن وی

 ١*[ :نارمع لآ] 4 ہلا مک یحی نوعا ہللا لا نوصي اک نإ لف # : ةیالا

 ةفصلا هذه هيف تدجو نمف سا داس

 يهو - ةفصلا هذه دقف نمو ءةبحملا هاوعد يف قداص هنإف

 ليلد هناحبس رکذ دقف ءہاوعد يف بذاك هنإف  لوسرلل عابتالا

 ةبحم لین اهترمثو كك لوسرلا عابتا اهليلدف ءاهترمثو ةبحملا

 يعدي نم لك يف درطي اذه كلذكو ‹هبونذ ةرفغمو ءدبعلل هللا

 لوسرلا ةبحم نوعدي نمک «هعبتي ال وهو لوسرلا ةبحم

 لوسر ةبحم مكدالوأ اومَّلَع : تالجملاو فحصلا يف نوبتكيو

 ال يبنلاو «دلاوملا نوثدحيو «عدبلا نوعدتبي مهو . كي هللا

 عدبلا ثادحإ يف هنوفلاخيو «هتبحم نوعّدي مهف عدبلا نع ىهن

 .تافارخلاو
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 ةبذاكلا ینامألا ىلع مهدامتعا

 8 نوعبسلاو ةعساتلا ةلأسملا

 لآ اَمَّسَمَت نأ # : مِهلْوَمك فیِذاكلا َيِناَمأل مهيتَمَتا

 تہ $: : مِهِلْوَقَو ل[ ر كو سک ااا هَ

 . 11١[[ :ةرقبلا] € یر دوا اًدوُه ناک نال

6 

 حرشلا

 ةبذاکلا ينامألا ىلع نودمتعي ىراصنلاو دوھیلا

 :اولاق مهنأ مهنع ىلاعت هللا ركذ امك «ينامألا هللا ىلع نونمتيو

 مايأ يه [۸۰ :ةرقبلا] 4 ودم اماه لإ ٌراككلأ اََّسَمَك نأ »
 لق # : هلوقب مهيلع هللا درف ےہ مهمعزب - لجعلل مهتدابع
 وي مس ےک رس

 ام هلا لع توون مآ هع ہلا کلب نف ادھع هلأ دنع مدح
 ھ۔ ھے

 ۂٹکِیلیک وہ تطل تیس بسك نم لک > توم
 اذهف [۸۱ ء۸۰ :ةرقبلا] 46 دور ايف م مرا سلا مدح ضدك ليلو

 : ةرقبلا] «ودَصَت اناا لإ زال اَمَّسَمَت 0 اتسمت نل ٠ مهلوق ىلع در

 انوا توِذَلا لإ رت را ٭ : نارمع لآ ةروس يف مهيلع در امك ء۰



 رس

A= 
 مر ےر و ب ع رس PO و ص o ۔ در رک ص

 مهنم قیرف ىلوتي مٹ ب لا بنك کا نوعي پتلا نی ابي

 ۰ مس اس صر هس و ٭ھ ے سو ے8 . 2

 تادودعم امایآ لإ u اتسمت نل اولاق مهنا َكِلَذ ک2 َنوُصِرَعُم مهو
 2000000 وہ مر e 7 چ 0 مرد عدو ھے

 بیرال رول مھنعمج اذِإ بک 9 ترورش ہور فی واڪا مهيد ىف معَ

 مس سرت وِ 4و هع

 لا( 2 کلک و ت تا سفن لڪ تيفوو هيف

 لهآ َقامأ و 9 اماب سيل :ىلاعت لاقو ء[٤٤ ۔ ۲۳ :نارمع
 7 ص

 ميم ۱. ھچک مم طے 2 یت ترس وس
 الو هللا نود نم مل جی الو هب رجب س لمس نم كلا

 ہر م >4 ےک ت هب SS ب ند

 وهو لون رڪ د نو ٍتنَحِلنَصلأ م م لمعت نمو ک E ر ات الو

 ۲۳ :ءاسنلا] 4 ک3 رقت نوملظی الو ةَتَجْلَا وخذي َكِيتلْوَأَك نم

.]١ ۳٤ 



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
=> 

 و
 صاخشألا يف مهُوِلُع

 نونامثلا ةلأسملا

 [ . َدِجاَسَم مهيِحِلاَصَو ْمهْئاَيِبْنَأ روف داَحْتا]

 ذاختا : مهريغو باتكلا لهآ نم ةيلهاجلا لهآ هيلع امم

 دنع لازي الو ناك اذهو «دجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق

 ىلإ نيبستنملا دنعو ؛برعلا ىكرشم دنعو ‹ىراصنلاو دوهيلا

 نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإ) : هلع لاق .«كلذ لمع نم

 تايلصم : ینعی (دجاسم روبقلا اوذختت الف الأ ءدجاسم روبقلا

 نإو ءاهتدابع ىلإ ةليسو اهدنع ةالصلا نأل ؛اهدنع نولصي

 ةليسو اذه نإف ںبق دنع یلص اذإ نکل ش ىلصي ىلصملا ناك

 امك «هب ثاغتساو هب دجنتساو ربقلا اعد اذإ فيكف «هتدابع ىلإ

 دوهي نم «ةيلهاجلا نيد نم اذه ؟ةحرضألا دنع نالا لاقي

 ةبيبح مأو ةملس مأ هتربخأ امل لپ لاق «مهريغو ىراصنو

 سيانكلا نم ةشبحلا ضرأ يف هاتأر امع اهنع ىلاعت هللا يضر

 ةشبحلا دالب يف اتأرف «ىلوألا ةرجهلا امهيجوز عم ةشبحلا
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 : الك يبنلا لاقف ءكلذ اتركذف ءروصلا اهب «ةفرخزملا سئانکلا
 ءحلاصلا دبعلا وأ ؛حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ موق كئلوأ»

 رارش كئلوأ ءروصلا كلت هيف اوروصو ءًادجسم هربق ىلع اونب

 . '«هللا دنع قلخلا

 نم ًابابرأ نيحلاصلاو ءایلوألا ذاختا : ةيلهاجلا نيد نمف
 «ىفلز هللا ىلإ مهنوبرقي مهنأ نومعزي ءلجو زع هللا نود

 نم توُدَبَعَيَو # : ىلاعت لاق امك هللا دنع مهل نوعفشي مهنأو
 دنع انۇتعفش 0 توُلوُفَيَو ْمُهْعَفتي الو شري ال ام هللا ود 2 اط A ll “< هم يدل ےمشمے يرش 7 7 رم هس سلا ہو س

 هنود نم اوذخعأ ینو # : یلاعت لاقو «[۱۸ :سنوی] 4 ہنر

 ءالؤهو ٣[ :رمزلا] © لر هللا یگ اتویرفیل الل َمُهُدُبَحَن ام ءاےیلوآ

 لب «نوتيميو نويحيو نوقزريو نوقلخي مهنأ مهيف نودقتعيال

 نم ؛تادابعلا نم ًاعاونأ مهل اوفرصف ءءاعفشو هللا نيبو مهنيب

 هيلعو «ةيلهاجلا نيد اذهف .ىفلز هللا ىلإ مهوبّرقي نأ لجأ

 . ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن «مويلا روبقلا داّبع

 اهجارسإو اهيلع ءانبلا اهباحصأو روبقلا يف ولغلا نمو

 نم كلذ ريغو اهصيصجتو اهيلع ةباتكلاو اهيلع رئاتسلا عضوو
 . هلك كلذ نع ليي لوسرلا ىهن اذھلو .ولغلا رهاظم

 )١( مقر) ملسمو (1741 ء٤٤٣٦ ء٤٤٦١ مقر) يراخبلا هجرخأ ٥٢۸(.
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 ءايبنألا راثآ یف ولغلا

 نونامثلاو ةيداحلا ةلأسملا

 .[َرَمُغ ْنَع َرِكْذ امك َدِجاَسَم ْمهِياَيِبْنَأ راثآ داَختا] ےس و او ت ر 5 رن کے ےہ ے0 ا ےس و

 حرسشلا

 يأ ءدجاسم مهئايبنأ راثآ ذاختا :ةيلهاجلا نيد نم

 يتلا نأ :اهلبق يتلاو هذه نيب قرفلاو اهب ًاكربت اهدنع نولصي

 «صاخشألا راثآ يف ولغ اذهو «صاخشألا يف ولغ اهلبق

 ىلص وأ يبن هيف سلج يذلا ناكملا وهو ءرثأ عمج :راثآلاو

 نونظي «لجو زع هلل اهيف نودبعتيف نطاوملا هذه نوعبتتي «هيف
 راغ ىلإ نآلا نوبهذي نيذلا لثم ءةلیضف اهيف اهيف ةالصلا نأ

 مهف .ةثعبلا لبق هيف دبعت دق ناك ةي لوسرلا نأل ؛ءارح

 دعب هروزي م يبنلا نكي ملو «هيف ءاعدلاو ةالصلل هيلإ نوبهذي
 ؛ءارح راغ ىلإ بهذ ماركلا هتباحص نم دحأ الو «ةثعبلا

 . عورشم ريغ كلذ نأ مهملعل

 كك يبنلا هيف ىفتخا يذلا روث راغ ىلإ نوبهذي كلذك
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A= 

 نومري امبرو «بيطلا هيف نوعضيو «هيف نولصیو .ةرجهلا لبق

 .دوقنلا هيف

 راثآ ُمُظَعُت يتلا يه ةيلهاجلاف «ةيلهاجلا نيد نم هلك اذه

 سانلا ىأر امل  هنع هللا يضر رمع لوقي اذهلو ءاهئايبنأ
 مهنأ مكلبق ناك نم كلهأ امنإ» :- ةعيبلا ةرجش ىلإ نوبهذي

 مل نكامألا هذهو «ةرجشلا عطقب رمأ مث «مهئايبنأ راثآ اوعبتت

 لَك يبنلا اهدصق يتلا نكامألا امأ «عيرشتلل ةي يبنلا اهدصقي

 : ىلاعت هلوقب المع «ميهاربإ ماقم دنع هتالص لثم ء عيرشتلل

 ةالصلا عرشت اهنإف ا از 4 لصف کا راقت نمار او ل

 ءروث راغ يفو «ءارح راغ يف هسولج امأ هي يبنلاب ءادتقا اهيف

 مل اذهف «ةحارتسالل ةنيدملاو ةكم نيب قيرطلا يف هسولج وأ
 . ةجاحللو ًاقافتا هلعف امنإو « عيرشتلا لجأ نم هلعفي

 مل يتلا نكامألاف ءاذهو اذه نيب َقَيَفُي نأ بجيف

 ؛ةداعلا باب نم اهيف سلج وأ اهب رم امنإو «عيرشتلل اهدصقي
 دصق ريغ نم اهيف ىلصو ةالصلا هتفداص وأ «ةحارتسالل وأ

 ؛ ىلصم لوسرلا هيف یلص يذلا ناكملا اذه ذختي ال هنإف ءاهل

 يف هتكردأ ةالصلا نأل هلعف امنإو «دصقلا باب نم ال هلعف هنأل

 «ضرألا نم ىوس هريغو ناكملا اذهو ءهيف ىلصف ناكملا اذه

 سانلا كربتب دعب اميف ةينثولا ثدحي اهعبتت نألو «ةزيم هل سيل
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۹= 

 ام كلذ يف لصحيف «هيلإ نورفاسيو «ديعب نم هنودصقيو «هب

 كانهو ءهيلع ىنبُي امبرو «كرشلا نم ةقباسلا ممألا يف لصح

 اهب رم يتلا راثآلا ىلع اونبا :نولوقي «كلذب نآلا نوبلاطي نم

 مالک اذهو . ىركذلا لجأ نم اهيلع اونبا ءاهيف سلجو لوسرلا

 اذه ناكول ءحلاصلا انفلس هلعفي مل ًائيش لعفن ال نحن «لطاب

 تكله امو «مهدعب نمو نوعباتلاو ةباحصلا هيلإ قبسل اعورشم
 ىلإ رجي نيمظعملا راثآ ءايحإف «لاعفألا هذه لثمب الإ ممألا

 نإ :لاقي الو «ةقباسلا ممألاو حون موق يف ثدح امك ءةینثولا

 يتأت اهنأل ؛ مهيلع فاخي الف مهنيد نم يعو ىلع نآلا سانلا

 . ةينثولا ناطيشلا اهل نّيزيف ةلهاج لايجأ

 هيلع ليلخلا لاق امك دحأ ىلع ةنتفلا نمؤت ال اهنألو
 م مو

 ٣٢[. :ميهاربإ] OF اسلا دب أ بو قبنجاو %3 مالسلا
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 اقنكل

 كرشلا لئاسول مهذاختا

 نونامثلاو ةيناثلا ةلأسملا

 يع <

 . [روُبقلا ىلَع جملا ْداَحَنا

 حرسشلا

 نم راونأ اهيف لعجي نأ :روبقلا ىلع جرسلا ذاختا

 ؛ليدانق لكش ىلع ءءابرھکلا وأ «سيناوفلا وأ حيباصملا

 اذإو ؛كرشلا بابسأ نم هنأل ؛اذه زوجي الو .ةرايزلا لجأل

 هعم نوتأي مهنإف «تيم نفد لجأ نم رونلا ىلإ سانلا جاتحا
 ةدمعأ ةربقملا يف لعجي هنإ امأ ءةجاحلا ردقب سوناف وأ جارسب

 تارئاز هللا نعل» : الل لاق ءهنع يهنم اذهف «رونتو ءابرهك

 يف ثيدحلاو ,'"”(جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا

 ةأرملا نأ ىلع لدي روبقلا تارئاز هيب يبنلا نعلو «ننسلا

 «لاجرلاب ةصاخ روبقلا ةرايز امنإو رباقملا ةرايز نم ةعونمم

 )١( دواد وبأ هجرخأ )۳/  ۳٦٣مقر ۳۲۳٣( يذمرتلاو )١5/17 مقر ۳۲۰(«

 يف ينابلألا هححصو «نسح ثيدح سابع نبا ثيدح :یسیع وبأ لاقو

 مقر) عماجلا حيحص 01١١9(.
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 بونذلا رئابك نم ةريبك روبقلل ةأرملا ةرايز نأ ديفي نعللاو .

 نييدنلا : يأ :دجاسملا اهيلع نيذختملا يو نعلو

 ؛دشأ اذهو .دجاسملا اهيلع نونبي وأ ءاهدنع ةالصلا نورحتي

 هذه دبعت نأب «ءكرشلا ىلإ ةليسو اذه نأل اهنوروني نيذلا وأ

 تناك امك كرتت روبقلاف ءلجو زع هللا نود نم ىعدتو روبقلا

 اهيلع ىنبي الو جرست ال ءَ يبنلا دهع يف ةباحصلا روبق

 ردق ضرألا نع عفرتو ءاهلاح ىلع يه امك كرتت امنإو «ةينبأ
 دازي الو «روبق اهنأ فرعتل ؛بياصن اهيلع عضويو ءطقف ربش

 (ًافرشم ًاربق عدت الا : بلاط يبأ نب يلعل ةي لاق «كلذ ىلع
(u. E 

 هتيوسو هعافترا تلزأ : ينعي (هتيوس الإ) :ًاعفترم ينعي

 نأل ؛ہدصقب لاھجلا يرغي هعافتراو هفارشإ نأل ؛ضرألاب

 نأل ؛هردحنم ىلإ ليسلا نم لاهجلا بولق ىلإ عرسأ كرشلا
 ءاهب مهنونتفيو رومألا هذه سانلل نونیزی نجلاو سنإلا نطايش

 ربق وه له فرعي الو ءرظنلا تفلي ام هيف سيل ربقلا ناك اذإف

 ٠ لعجو مظعو دصق اذإ اّمأ «ةنتفلا نع دعبأ اذهف «هريغ وأ يبن
 راظنألا فرصي اذهف «راونآ هيلع عضوو «فراخزو ةينب هيلع

 ارس هل نأل الإ ءيشلا اذه هيف لمع ام :لاهجلا لوقيو «هيلإ

 . ةدابعلاب هنودصقيف

 (١) مقر) ملسم هجرخأ ۹٦۹(.



 فا كالا هل ا حج.
 AAI د۔-ہ

 سيل يذلا الل يبنلا يده روبقلا يف عبتي نأ بجاولاف
 ؛صیصجت وأ «تاباتك وأ ءجرس داقيإ وأ «ةينبأ ءانب وأ ولغ هيف

 . لكك يبنلا دهع يف روبقلا تناك امك «كلذ ريغ وأ
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 روبقلا دنع مهفوكع

 نونامثلاو ةثلاثلا ةلأسملا
 و ےہ أس

 . [اًداَيْعَأ رولا ُذاَحْتاَ]

 مسقنی وھو .دوعيو ررکتی ام :وھو دیع عمج دايعألا

 . ىحضألا ديعو ءناضمر ديعك : ینامز ديع

 هيف عمتجي يذلا ناكملا وهو : يناكم ديع : يناثلا مسقلا

 ںھشلا رادم ىلع وأ عوبسألا رادم ىلع وأ «ةنسلا رادم ىلع

 (ًادیع يربق اولعجت ال» : لوقي ةي يبنلاو .ةدابعلل هيف عمتجي

 هيلع ددرتلاو «هلوح فوكعلاو «هلوح عامتجالل ًاناكم : ينعي

 5 یا مكتالص نإف ءمتنک ثيح َيلع اولصو»

 يأ يف هيلع لص لب «ةيصاخ هربق دنع لوسرلا ىلع ةالصلل

 حيحص يف ينابلألا هححصو ۲٥٢٢( مقر ۳٦٦ /۲) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 ۷۲۲٢(. مقر) عماجلا
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 ۲ سس

 ىلع لص ناكم يأ يف .«برغملا يف وأ قرشملا يف ناكم

 . كلذ هغلبيو «لوسرلا

 وهو «ًاديع هذاختا نم «هدنع سولجلاو «هترايز رارکتو

 نيحلاصلا روبق نوذختي ةيلهاجلا لهأف «كرشلا ىلإ لوؤي
 لصاح نآلا وه امك ءاهدنع نوفكعيو اهلوح نوعمتجي «ًادايعأ

 نوسلجيو ءناکم لك نم راوزلا هيتأي «هريغو يودبلا ربق دنع

 ربق دنع «مايألا نوميقيو حئابذلا نوحبذيو «مايخلا نوبصنيو

 لوسرلا ربق ناك اذإو . ةيلهاجلا نيد نم اذهو «هريغ وأ يودبلا

 ؟هريغ ربقب فیکف «هيلع ددرتلاو هلوح عامتجالا نع ًايهنم ا
 . كرشلا لئاسو نم ةليسو اذه نأل

 ةناوبب ًالبإ رحني نأ رذن هنأ : لي يبنلا لجر لأس املو

 ناثوأ نم نثو اهيف ناك له» : يب يبنلا هل لاقف - عضوم مسا -

 نم ديع اهيف ناك له» :لاق ءال :اولاق «؟دبعي ةيلهاحلا

 فوأ» :لاق ءال :اولاق «؟هيف نوعمتجي - عامتجا يأ  مهدايعأ

 نبا كلمي ال اميف الو ہللا ةيصعم يف رذنل ءافو ال هنإف ءكرذنب
 .۷*'۶مدآ

 : يأ «؟مهدايعأ نم ديع اهيف ناك له» :هلوق :دهاشلا

 .(۳۳۱۳ مقر ۳۹٣ /۳) دواد وبأ هجرخأ (۱)
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 صصخم ناكم ذاختا زوجي ال هنأ ىلع لدف «يناکم ديع

 جحلا رعاشمو دجاسملاك «هلوسرو هللا هصصخ ام الإ «ةدابعلل

 : لك لاق امكو ءءاوس اهلك ضرألاف اهادع امو «ةرمعلاو

 . ')(ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل تلعج»

 257١ 2051717 ٥۲۳(. مقر) ملسمو (۸ ۳۳٣ مقر) يراخبلا هجرخأ 0(
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 روبقلا دنع حبذلاب هللا ىلإ مهبرقت

 نونامثلاو ةعبارلا ةلأسملا

 [روُقلا َدْنِع ُحْبَدلا]

 حرسشلا

 .[٢:رٹوکلا] © ل تو كرل لصف :  یلاعت هللا لاق یم رم ج در ےک نیر

 نإ لف ©) نرمل نم ناک اَمَه اعیَح مِ لِ : یلاعت لاقو
 - ٠١١ :ماعنألا] 4۴2ل َنيِلَعَلا تر ول قاَمَمَو َىايَحَو شنو قالص
 . هلل ةدابع حبذلاف .۲

 . ربكأ كرش اذهف اهل ًامیظعت ناك اذإ :روبقلا دنع حبذلاو

 ؛عورشم هنأ نظي ربقلا دنع هلعف نكلو .هلل ًامیظعت ناك اذإو

 روبقلا دنع حبذلا زوجي الف ءكرشلا ىلإ ةليسوو ةعدب اذهف

 اذإ هنأل ؛ هلل حبذي امنإو روبقلا يف دقتعي ال حباذلا ناك ولو ىتح

 زع هللا نود اهتدابع ىلإ اذه لآ روبقلا دنع حبذلا سانلا داتعا

 اذهف «جالعلل وأ مهرش ءاقتال نجلل حبذلا كلذكو «لجو
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 او

 هيلع ركذيو فيض ماركإل حبذلا وأ «لكألل حبذلا امأ

 . تادابعلا نم ال تاداعلا نم هنأل ؛سأب ال اذهف هللا مسا

 هب دصقي يذلا حبذلاو ةقيقعلا حبذو ةيحضألا حبذ امأ

 اًميظعت ؛قولخمل حبذي الو ؛ لجو زع هلل ةدابع اذهف «ةدابعلا

 ىلإ لوؤي اذه نال ؛قولخم ربق دنع حبذي الو ةدابع ميظعت هل

 . هتدابع



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 ۲۸| سس

 نيِمّظَعُملا راثآب مهظافتحا
 نونامثلاو ةسداسلاو ةسماخلا ناتلأسملا

 ْنَم ُراَخَِيْفاو قوُدَتلا رادك ءَنيِمّظعملا ٍراَنآِب ُكْرََتلا]

 ٠ 2 [ىَوُقَتلا الإ ٌمِراَكَملا ِتبَعَت :َلاَقَق ! ؟ِسشْيَرُق

 حرسشلا

 نم وأ كولملا نم وأ ءاملعلا نم نيمظعملا راثآ ميظعت

 لمعلا اذهف «ناصتو ممرتو راثآلا هذه ايحت نأب ءءاسؤرلا

 يتأي هنأل ؛ةيلهاجلا نيد نم اذهو «كرشلا لئاسو نم ةليسو

 ام مكءابآ نإ :- ناطيشلا مهل لوقي وأ - نولوقيو دعب اميف ليج
 اهنودبعيف ءاريخ اهيفو ةكرب اهيف نأل الإ راثآلا هذهب اوظفتحا
 لعف امك «بابسألا مهل أّيه لوألا ليجلا نأل ؛هللا نود نم

 نأ لجأل نيحلاصلا ريوصتب مهرمأ امل حون موق عم ناطيشلا

 ةينب ءيشلا اذه اوسّسَأ مهف «ةدابعلا ىلع طاشنلا مهيف ثعبت

 لعف نم اذهو ءاهودبعف لاّهج ليج ءاج نكلو «ةحلاص
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 اهيلع نوظفاحيو ءءامظعلا راثآ نومظعي نيذلا مه «ةيلهاجلا

 .ديعبلا ىدملا ىلع ولو هللا نود نم دبعت مث ءاهنونوصيو

 ىلعو حيحص نيد ىلع نآلا سانلا :لئاق لقي الف

 .ديحوت

 بجي امنإو ءهرضاحلا تقولا ىلع رظنلا رصتقي ال : لوقن

 ءًاضيأ ةنتفلا مهيلع نمؤت ال نيرضاحلا نأ عم «لبقتسملل رظنلا
 تكله امو «راثآلا هذهب ةيانعلا زوجي الف «دشأ لبقتسملا نکل

 تراص ىتح مهئاربك راثآ اومظع مهنأ وهو ءاذه لثمب الإ ممألا

 اذهل هبنتلا نيملسملا ىلع بجاولاف «لبقتسملا يف ًآناثوأ

 .رمألا

 يهو «ةكم يف ةودنلا راد ؛كلذل ًادهاش خيشلا ركذو

 .ةمهملا رومألا يف رواشتلل ؛ شیرق رباكأ هيف عمتجي ناكم

 ةودنلا راد ىنبم يقب «ةيلهاجلا تلازو مالسإلا ءاج املف

 عافتنالاو كلمتلل هنع هللا يضر ةيواعم تقو ىلإ هلاح ىلع

 نب ميكح نم رادلا هذه ىرتشاف ءاهتئيه نع اهليوحتو اهانكسب
 مل :اولاق كلذ ىلع ًامیکح سانلا مالف ءهنع هللا يضر مازح

 لاق ؟شيرق ةمركم تعبو ءانفالسأ راثآ نم رثألا اذه تعب

 نم ذوخأم اذهو . ىوقتلا الإ مراکملا تبهذ :هنع هللا يضر

 وه اذه ١۳[ :تارجحلا] 4 يدق هلأ دنع مرک كا ٠ ىلاعت هلوق
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 رون نم اذهو ؛لجو زع هللا مالکل قفاوملا ديدسلا باوجلا

 .ناميولا رونو ةريصبلا

 اذه نأل ؛ةميدقلا راثآلاب ظافتحالا زوجي ال هنأ ىلع لدف

 قرطلا دسب ءاج نيدلاو ءدعب اميف ولو «كرشلا ىلإ لوؤي
 . كرشلا ىلإ ةيضفملا
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 ةمألا هذه ضعب يف ةیق ةیقابلا ةيلهاحلا لاصخ نم

 نوعستلاو نونامثلاو ةعساتلاو ةنماثلاو ةعباسلا لئاسملا

 ٌءاَقْسِتْسالا ءِباَسْنألا يف ٌنْمَّطلا ءباَسألاب ُرْخَفلا]
 ۰ [ِتَّملا ىلع ةحايتلا «ءاَونألاب

 حرسشلا

 : لِ لاق ءةیلھاجلا لئاسم نم عبرألا لئاسملا هذه

 رخفلا :نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رومأ نم يتمأ يف عبرأ»
 .موجنلاب ءاقستسالاو «باسنألا ىف نعطلاو «باسحألاب

 . '7(تيملا ىلع ةحاينلاو

 هئابآ داجمأب ناسنإلا رختفي نأ :باسحألاب رخفلاو

 ىف نوعمتجي اوناك مهنأل ؛ ةيلهاجلا نيد نم اذهو یدادجأو

 لاق ءمھئابآ رخافم نوركذي لجو زع هللا اوركذي نأ لدبو «ىنم
 رہی ها اول 30 مهو ك تام سمعو صف اًدإَم » ات

 ہللا وکڈ بجا ول ڈاف ء٠ :ةرقبلا] 4 از کا را مک ا

 .(975 مقر) ملسم هجرخأ (۱)
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 .دادجألاو ءابآلا رکذ سیل «لجو زع

 «لصأ هل ام نالف :لوقي نأك :باسنألا يف نعطلاو

 ا

 ساو رد ني تقل اإ شالا اات » : لوقی العو لج هللاو

 4 ا لا دنع رہمرکا َّنِإ وا لپافو ابوعش کتلعجو
 الو «ىوقتلاب وه امنإ رخفلا ء بسنلاب سيل رخفلاف ٣١[ :تارجحلا]

 مل هلمع هب أطب نم» : يب لاق «ىوقتلا تدقف اذإ بسنلا كعفني

 هنوك الو «شیرق نم هنوك ناسنإلا عفني الف «"'”(هبسن هب عرسي
 هعم نكي مل اذإ ي لوسرلا تيب نم هنوك الو «مشاه ينب نم
 . لجو زع هللا ىوقتو حلاصلا لمعلا الإ هعفني ال حلاص لمع

 ريثأت نم لزني رطملا نأ داقتعا :موجنلاب ءاقستسالاو

 امنإ رطملاف «ةيلهاجلا نيد نماذهو «هبورغ وأ مجنلا عولط

 ْنِم َتيَعْلَأ لرب ىِذَلَأ وهو # ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإب لصحي

 لزني يذلا وه هللاف ء۸: :ىروشلا) © محمر فني أوُطَتَك ام وَ

 هناحبس ءاشي فيك هلزنيو ءهتمکحو هتئيشمو هتدارإب رطملا

 دَمِلَو # ىرخأ ا هنم عنميو «ضرأ ىلع هلزني «ىلاعتو

 :ناقرفلا] 4 ن2 وک ل سالا رك أَم اوریا متت ُهَْفَرَص

 ۲٦۹۹(. مقر) ملسم هجرخأ ثيدح نم ءزج (۱)
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 يف ًاريثأت مجنلا بورغ وأ مجنلا عولطل نأ دقتعي يذلاف ٠

 بجيو «هنم ةبوتلا بجت كرش داقتعالا اذهف ءرطملا لوزن

 . العو لج هللا ىلإ رطملا لوزن ةبسن

 دنع توصلا عفر :اهب دارملاو «تيملا ىلع ةحاينلاو

 «تيملا نساحم ركذ وأ ءًاطخستو ًاعزج ؛تيملا توم

 لبق بتت مل اذإ ةحئانلا» : لكك لاق ءبونذلا رئابك نم ةحاينلاف

 نم عردو :نارطق نم لابرس اهيلعو ةمايقلا موي ماقت ءاھتوم

 رومأ نم يهو .بونذلا رئابك نم ةريبك ةحاينلاف برج

 . باستحالاو ربصلا : بجاولاو «ةيلهاجلا

 سيل هنأل ؛تیملا ىلع ءاكبلا اذه يف لخدي الو

 هنبا تام امل ىكب ی يبنلاو ءهسبحي نأ ناسنإلا ةعاطتساب

 الإ لوقن الو ء.نزحي بلقلاو .عمدت نيعلا نإ» :لاقو «ميهاربإ

 لاقو «''”«نونوزحمل ميهاربإ اي كقارفب انإو .برلا يضري ام
 نكلو «بلقلا نزحب الو نيعلا عمدب بذعي ال هللا نإ» : الا

 ناسنإلا ملكت اذإف «"«محري وأ  ناسللا ينعي اذهب بذعي

 «نوعجار هيلإ انإو هلل انِإ :لاقو «ةبيصملا دنع هللا يضري مالكب

 )١( مقر) ملسم هجرخأ 54 97(.

  (00مقر) هوحنب ملسمو ء(۱۳۰۳ مقر) يراخبلا هجرخأ ۲۳۱٢(.

  (۳مقر) ملسمو ؛(١٣۱۳ مقر) يراخبلا هجرخأ ۹۲٢(.



 ةيلهاجلا لئاسم حرش 5-95

 . هتبيصم ربجو هل هللا رفغ ؛هّركشو هللا دمحو

 «سانلا يف ةيقاب يهو «ةيلهاجلا رومأ نم عبرألا هذهف

 ءيش هيف نم لک سيل هنأ ىلع ثيدحلا لدو ءاهنم ةبوتلا بجيف
 ءرفك وه ام اهنم ةيلهاجلا رومأف ءارفاک نوکی ةيلهاجلا نم
 . كلذ نود وهام اهنمو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 يغبلا ىلع مهعمتجم مايق
 نوعستلاو ةيداحلا ةلأسملا

 [رکُد ام هيف هللا َرَكَذ دَفَو ءیٔقَبلاْمُهَلِئاَضَف َلَجَأ َنإ]

 ضتشلا

 مهلاومأو مهئامد يف سانلا ىلع يّدعتلا :وه يغبلا

 ءمهرخافم نم كلذ نوربتعي ةيلهاجلا لهأو ءمهضارعأو

 هميرحتب مالسإلا ءاجف ءمھتالاقمو مهراعشأ يف هب نوحدمتيو

 نأ هيلع يغُب نمل عرشو «سانلا نيب لدعلاب رمأو «هنع يهنلاو

 لاق ءمولظملا رصتنيو يغابلا عدتري ىتح ؛هسفنل صتقي

 یتلاو مثلا طب امو ات رھظ ام ٌسحْبوفْلا قر مرح اَمَنِإ لق ٭ : ىلاعت
 ال ام لنا یل اووم نآو اطلس وہ لی ہک ام لأي اکرم نآو حلا ريع
 كرشلاو شحاوفلا عم يغبلا نرقف «[۳۳ :فارعألا] 4@ نوا

 . ملع ريغب هيلع لوقلاو

 یاتاَو نسل آو لدَملأِب ٌرْمَأي ہلا نإ # :  یلاعت لاقو
 ہا ر ات ےرچ مس ر 11 ے ۔ہ ورک 7 ٭ رس ےس و oy ےرہ هر

 مکظوی يغبلاو رڪ لاو ءشحفلا نع یھنو ںورقلا ید



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 اققلاد

 ےہ ےرہ ص ص

 ٠۰ :لحنلا] 4( ورگدت متحمل

 مكءامد نإ» : عادولا ةجح ةبطخ يف الگ يبنلا لاقو

 يف ءاذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو مكضارعأو

 . ''02؟تغلب له الأ ءاذه مكر هش يف ءاذه مكدلب
 زا سہ 5 سر و «# رت جم اسر

 مؤارجفاديعتم اَنِمْؤُم لقي نَمَو # : یلاعت لاقو
 اباَدعع ےئل اَب رک ORF هلع ےک هللا بضعو اف ادل ْمَّنَهَج

 ‹نمألا بتتسا ةينابرلا 02 هذه ةماقإبو [4۳ :ءاسلا) «اَميِظَع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو اھتیھجنعو

 (١) مقر) ملسمو ء۹ ء٥ ء۷٦ مقر) يراخبلا هجرخأ ۱٦۷۹(.



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
mm ١ CV 

 قحب وأ قحلا ريغب رخفلا
 نوعستلاو ةيناثلا ةلأسملا

 م5 م
 [هنع يه ٌقَحِب ولو رْخَملا ٌمُهَلِئاَصَق لجأ َنإ]

 غرض

 نورخفي مهف .قحب ولو رخفلا :ةيلهاجلا لئاسم نم
 لامعألاب رخفلا نأل ؛هنع يهنم اذهو ءمھئابآ لاعفأو مهلاعفأب

 يهنم وهو «نيرخآلا راقتحاو سفنلاب باجعإلا ىلإ يڈؤی

 ؛رختفی نأ ملسملل زوجي الف «ةيلهاجلا لاعفأ نم وهو «هنع
 بجوأ ام لك يدؤي الو ءرصقم هنإف لمع امهمو لذب امهم هنأل
 ءميظع نيدلاولا قحو «ميظع هللا قحف «هيلع هللا

 اذإ ناسنإلا رخفي فيكف «ةميظع قوقح هيلعو «ميظع براقألا
 ءريخلا لاعفأ نم وأ .فورعملا نم وأ ءناسحإللا نم ًائيش لعف

 نيبو هنيب اميف راختفالا يف اذه ؟ريسي ءيشب تأ امنإ هنأ عم

 ؛دشأ اذهف «هللا نيبو هنيب يتلا هلامعأب رختفا اذإ امأ ءقلخلا

 اذهو ءلمعلا راثكتسا ىلإو «لمعلاب باجعإلا ىلإ يدؤي هنأل

 . لمعلا لطبي



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
A= 

 ًادبأو ًامئاد ًارصقم هسفن ربتعي نأ ناسنإلا ىلع بجاولاف

 ؛ًاضيأ قلخلا نيبو هنيب اميفو ؛حضاو اذهو هللا نيبو هنيب اميف

 هلمحو «عضاوتلا ىلع كلذ هلمح ءًارصقم هسفن ربتعا اذإ هنإف

 ماق هنأو «ًالّمكم هسفن ربتعا اذإ امأ ءريخلا نم ديزملا ىلإ كلذ

 هنأ ٰیریو ءريخلا لعف نع فقوتي هنأ يعدتسي اذهف «بجاولاب

 .ريخلا لعف نع فقوتيف «ةياهنلا غلب دق

 ءملسم نم ردصي نأ يغبني ال راختفالا نأ : لصاحلاو

 دلو ديس هنأ ركذ امل - ةي ىبنلاو «ةيلهاجلا لاعفأ نم وه امنإو

 فتح ف هراس ال اذه مان نأ عم فالو : لاق - مدآ

 ربخأ امنإو ءرخفلا هسفن نع ٰیفن ء؟رخف الو» :لاق اذه عمو

 نم ال اهيلع ركشلاو لجو زع هللا ةمعنب ثدحتلا باب نم كلذب

 . رخفلا باب

 ديس انأ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعف )١(

 يبن نم امو ءرخف الو دمحلا ءاول يديبو ءرخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو

 الو ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأو «يئاول تحت الإ هاوس نمف مدآ ذئموي

 ۳٦۲٣٣( مقر ۳۱٣٣( )0/ ١۸۷ مقر )۳۰۸/٥ يذمرتلا هجرخأ «. . .رخف

 يف ينابلألا هححصو .حیحص نسح ثیدح اذه : نیعضوملا يف لاقو

 ١578(. مقر) عماجلا حيحص



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
۹= 

 نوعستلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 ڈْبَأل مَا  لطابلاو ٌّقَحلا ٰیلَع هِيفِئاطل ناَسْنإلا َبّصَعَت َّنأ]
 [رکذ اَم هيف هللا رکذف ءْمُهَدْنِع ُهْنِم

 حرسشلا

 ىلع ةليبقلل وأ صخشلل ةرصنو ادانعو اربکت ؛هنالطہب ملعلا

 .ةيلهاجلا رومأ نم اذهو لطاب وأ قح

 : مهرعاش لوقيو

 دشرأ ةيزغ ْدَشْرَت ْنإو ثْيوغ  ْتَوُع نإ ةيزغ ْنِم الإ انآ امو
 لَو » :ٰیلاعت هلوق نم «لزنأ ام كلذ يف هللا لزنأف

 ال : يأ [۸ :ةدئاملا] € . . اولی الا قلع وَ ناکَم مکسٹَمِرَِجَی

 لاق «ءادعألا عمو ءاقدصألا عم بولطم لدعلاف «مكءادعأ

 الف «[167 :ماعنألا] 4 نرخ اذ ناولو اولوَعَأَ َمْسْلُق اًدِإَو # : ٰیلاعت

 ًاتطخم ناك اذإ لب «كبيرق عم فيحت كنأ ىلع ةبارقلا كلمحت



 ةيلهاجلا لئاسم حرش ںیہ
6١١ am 

 ْولَوأوُلِدَعاَم َمْسَُق اَدإَو # ءهحصنت لب هيلع هعباتت الو «هأطح رَت

 سیا اہ » :ىلاعت لاقو ء١١٦٦ :مانالا € رف اذ ناك
Eلاق ء۴۰٢۲ :ءاسلا) € طَسِقْلا ا  

 و هلي ادهش سَوَ نيمو اوك أوما بلا ابكي  ٭ : یلاعت
 وأ تر وک ںیہ فال زال لولا فا
 هللا َّنِإَو اوض تک الك نوال د أ كرما اب ف ا

 . ٠۳١[ :ءاسنلا] اريح نولَمَت

 عمو هبيرق عمو هسفن عم لدعلا ناسنإلا ىلع بجاولاف

 روجي وأ ءهملظی نأ دحأ ةوادع هلمحت ال ءهودع عمو هقيدص

 . ملسملا نأش وه اذه «هيلع

 ناك ولو ءمھموقل نوبصعتي مهنإف ةيلهاجلا لهأ امأو
 لوقن نأو ءمھتفلاخمب العو لج هللا انرمأف نیملاظ مهموق

 ىلعو انئاقدصأ ىلعو انبراقأ ىلعو انسفنأ ىلع ولو قحلا
 اي :اولاق .«ًامولظم وأ ًاملاظ كاخأ رصنا» : هلك لاقو 'ءانئادعأ

 ناك اذإ هرصنن فيكف ءامولظم ناك اذإ هرصنن ہللا لوسر

 نأ :هرصنف '''اہرصن كلذف «ملظلا نع هعنمت» :لاق !؟ًاملاظ

 اذهف «ملظلا ىلع هدعاست نأ هرصن سيلو «ملظلا نم هعنمت

 .هل نالذخ

١ 

 )١( مقر) يراخبلا هجرخأ ۲٤٤٢ء 255554 5487(.



 ةيلهاجلا لئاسم حرش

 هريغ ةميرجب ءيربلا ذخأ
 نوعستلاو ةعبارلا ةلأسملا

 : هللا ١ َلَرْنَأَف ِِرْيَغ ةميرجب ٍلَجَولا ذغآ : : مهنيد نم نأ

 . [[1۸ : رطاف] <نیرخأ دزو ةنزاو ررت الو »

 - لجرلا نوذخأي مهنأ :ةيلهاجلا لئاسم نم
 ا : ئلاعت هللا لزنأف ءہریغ مرج ببسب - هنوبقاعي
 ملظب ذخاؤي ال ملظ هنم لصحي مل يذلاف ٠۸ :رطانا 4ذِكرْخأ دو
 ينجي ال ءهدلو وأ هدلاو وأ همع نبا هبيرق ناك ولو ٰیتح «هريغ

 اذإف ءيدتعملا ةميرجب ءيربلا ذخؤي الو «هسفن ىلع الإ ناج
 هرقي ال روجو ملظ اذهف «يدتعملا ناودعب يدتعملا ريغ ذخأ
 . مالسإلا

 صخش نم ءادتعا لصح اذإ : يداوبلا ضعب د يف نآلاو

 ءهنم نوصتقي ال ءهل نزو ال صخشلا اذه ناكو «ةليبق نم

 هنم فرشأ وه نمم ةليبقلا نم هريغ نم نومقتني وأ نولتقي امنإو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 
 ةليبقلا خيش نوذخأي امنإو ء يدتعملا نوذخأي الو «هنم زعأو

 . ةيلهاجلا لعف نم اذهو «ةليبقلا يف ماقم وأ ةميق هل نم وأ

 0س 0 ةميرجلا نأ بجاولا
 یلقمب دِكَع اودّتَعََ کي دع . .لدعلا وه اذه ءاهبحاص

 نا لع ٰیدتعا ام

 صتخت ةميرجلا نأ :ةميظع ةدعاق هذه نأ : لصاحلاف

 . هريغ لوانتت الو ءاهلعف نمب

 ىلع أطخلا ةيد لعج هللا نأ اذه ىلع دري : تلق ناف

 ريغل ليمحت هيف اذه سيلأ «لتاقلا ىلع اهلعجي ملو «ةلقاعلا

 ؟هريغ بنذب بنذملا

 اضع لقا ناك اهل ترا و لعل سات اک لوقت

 هلام نوثري مهنأ امك «هتبصع هنيعت نأ كلذ بسان «دمعتم ريغ

 ريغ نم هيف عقو يذلا أطخلا هنع نولمحي كلذكف «تام ول

 ال كلذلو هب هؤازج صتخي اذهف ةميرجلل دمعتملا امأ .دصق

 .ادمع ةلقاعلا لمحت



 ةيلهاجلا لئاسم حرش

 هريغ يف صقنب لجرلا رييعت

 َكّنِإ !؟ِمأب ُهئريعَأ» :َلاَقَف ءہِرْيَغ يف ام ٍلُجَرلا ٌريِعَتا
 [ «ُةَيِلِهاَج كيف وما

 حرسشلا

 نم دحاو يف لاق امل «هنع هللا يضر رذ يبأ ةصق يف اذه

 اي :هل لاق « مالسإلا ىلإ نيلوألا نيقباسلا نم ةباحصلا لضافأ
 كنإ ؟همأب ُةَتدَيَعَأ» : ي هل لاق ءءادوس همأ نأل ؛ءادوسلا نبا

 وه امنإو «هيف سيل ءيشب صخشلا رييعتف ''”«ةيلهاج كيف ؤرما
 نم لك سيلو «ةيلهاجلا رومأ نم وه «هبسن ةءاندب وأ «هريغ يف
 .ًارفاك نوكي ةيلهاجلا لاصخ نم ةلصخ هيف تناك

 (١) مقر) يراخبلا هجرخأ ٠٣ء ٠٠٠١( مقر) ملسمو ٦٦٦١(.



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 ى۲٥

 ةبیطلا مهلامعأب مهراختفا

 نوعستلاو ةسداسلا ةلأسملا

 َتربکتسم » :هلؤوقب هللا مُهَمَدَه ءِتيَبلا ةَيآلَوب ُراَحِتْفالا]
 ري ھ

 .۷۰ : نونمؤملا] 46 ات اڑ تورجھت ارملس ےہ

 حرشلا

 ىلع مهمايقب نورختفي مهنأ :ةيلهاجلا لئاسم نم

 ةياقسو ءاهيلإ نيدفاولا ةدافرو ءاهميظنتو اهتنادسب ءرعاشملا

 :نونمؤملا] € دب َكِربکَتَسُم # لمعلا اذهب نورختفي مهف ءجیجحلا

 ةمدخبو ؛فیرشلا تيبلا ةمدخبو تيبلا ةيالوب : يأ [۷

 نم اذهف «برعلا نم مهريغ ىلع اذهب نورختفي «هيلإ نيدفاولا

 ناسنإلل زوجي الف «ةدابع هللا تويب ةمدخ نأل ؛ةيلهاجلا رومأ

 نم ءانثلا ديري ال ہللا ىلإ اهب برقتي هنأل ؛ةدابعلاب رختفي نأ

 نوموقي نمم هلعج نأ هللا دمحي لب «سانلا نم حدملاو سانلا

 . .هب رختفي نأ وأ هب ربكتي نأ نود «لمعلا اذهب

 .هوعبتيو باتكلابو لوسرلاب اونمؤی نأ نم ًالدب مهف
 عابتا نع مهيفكي اذه نأ نونظیو «تيبلا يف مهلمعب نورختفي



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= ]5٥٢[ 

 اوضاتعا مهنأ ؛مهل مذلا هجو اذه ءُ لوسرلا عابتاو باتكلا

 اذهف ءمهيفكت اهنأ مهنم ًانظ «تيبلا ةمدخب باتكلا عابتا نع

 ةيلهاجلا رومأ نم .

 ةَراَمِعو حي الآ َةَياَمِس لم © » :لوقي العو لج هللاو

 تو نکلا ولاَ ناپ نماء نمک وال دلا

 دجسملا ةرامعو جاحلا ةیاقس ءمعن ۰: : ةبوتلا] © هلأ دنع نوسم

 هنأ نظيو ءاذهب ناسنإلا رختفي ال نكلو ءحلاص لمع مارحلا

 يه يتلا ءئرخألا ةحلاصلا لامعألاب مهسي نأ هيلع لب «هيفكي
 داهجلا يهو «مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس نم ّلجأ

 . ةليلج لامعأو «ةرجهلاو «هللاب ناميإلاو « هللا ليبس يف

 اميسال «هيفكي هنأ نظيو لمع ىلع رصتقي ال ناسنإلاف
 نم كانه نآلاو .ةنسلاو نآرقلا عابتا نع هيفكي هنأ نظ اذإ
 ىتح لمعلا نع مهيفكت ةنيدملاو ةكم يف مهانكس نأ نونظي
 هريغ يف مئاقلا نم ريخ  مرحلا ينعي هيف مئانلا :مهلئاق لاق

 دانت نمرورف هو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 مهل مهتفلاخم عم نيبّيطلا ىلإ مهباستناب مهراختفا

 نوعستلاو ةعباسلا ةلأسملا

 كلَ » : لْوَقب هللا ىَتأَف ءايِبنألا يرد مهِنْوَكب ژاَحِيْفالا]
 0ر 4<تگ اماه تلخ دق ما

 حرسشلا

 ةيرذ مهنوكب نورختفي مهنأ :ليئارسإ ينب لمع نم
 لَو دمحم ءايبنألا متاخ اميسالو «مهوعبتي نأ نود ءءایبنألا

 ةيرذ نحن :اولوقي نأ امأ ءہوعبتی نأ مهيلع بجاولا ناكو

 هيلع هللا در اذهف ( مهوعبتي. نأ نود ءاذهب اوفتكيو «ءايبنألا

 [184 :ةرقبلا] € تب ام اسهل بلح د دَ ٌَمَأ َكْلَد # : یلاعت هلوقب

 مهيلع ءايبنألاو «هريغ لمعب ال ءوه هلمعب ربتعُي ناسنإلاف

 نع ينغي ال اذه نكلو ءقلخلا لضفأ مه مالسلاو ةالصلا

 مكل متنأو ءمهل ءايبنألا لامعأف ءمهوعبتي مل اذإ مهتيرذ

 مهنأو «هدادجأو هئابأ لمعب رختفي نم لک كلذكو «مكلامعأ

 .وه لمعي نأ نع هيفكي اذه نأ نظيو «ءاملع مهنأو نوحلاص
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= 

 لهآ ىلإ مهباستنا نأ نونظيو «تيبلا لهأ ىلإ نوبستني نيذلاك

 اذه نم اذه ءةحلاص لامعأب مه اوموقي نأ نود مهيفكي تيبلا

 . ليبقلا

 وأ «يبنلا هاجب وأ «يبنلا لمعب نولسوتي نيذلا كلذكو

 مهلمع ؟مهريغ لمعب مهتقالع ام «نيحلاصلا وأ ءايلوألا لمعب

 دحأ ال ةمايقلا موي ‹مهلمع كعفني الو «كل كلمعو ءمهل

 الف ء[٢۲۸ :ةرقبلا] 4٭ تَيسكأ ام اہلعو ٹبسک ام اهل ٭ ادحأ عفنی

 الو مٹبسک اھ مکلو تبسک ام اھت ٭ كلمع الإ ةمايقلا موي كعفني

 نيذلا ىلع در هيف اذهف ء٤٤٢٤ :ةرقبلا] €( َنولَمْمي أوناك اًکَع نولس

 نوفتكي وأ «مههاجب وأ نيحلاصلاو ءايلوألاب نولسوتي

 « مهنم مهتبارق وأ ءءايبنألا ىلإ وأ نيحلاصلا فلا مهباستناب

 اورتشا ‹شيرق رشعم ای١ : الگ لوقي مھسفنأل اولمعي نأ نود

 هللا لوسر مع سابع اي ءًائيش هللا نم مكنع ينغأ ال . مكسفنأ

 ةمطاف اي ءًائيش هللا نم مكنع ينغأ ال هللا لوسر ةمع ةيفص اي

 هللا نم كنع ىنغأ ال «تئش ام ىلام نم ىنيلس دمحم تنب

 مكنع ينغأ ال» :هيلإ سانلا برقأل لوقي لوسرلاف “اعيش

 ةبارق وأ «لوسرلا ىلإ نوبستنت مكنوكف ««ًائيش هللا نم
 «مههاجب نولسوتت وأ «نيحلاصلاو ءايلوألا ةبارق وأ ؛لوسرلا

 )١( مقر) يراخبلا هجرخأ ۲۷٥۳ء ٦۷۷۰ ۳۰۲۷( مقر) ملسمو ۲۰٢(.
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 سفن كلمت ال موي #9 : ىلاعتو هناحبس بس هللا لوقي ةمايقلا مويو

 ES, i4 ., ےک I تی ےہ مرسی

 : یلاعت لاقو « [۱۹ :راطفنالا] 8 لن ذی  رمالاو ايس سف
 ۰ یب رخ هج م. م سل ےس

 منم ېر لکل و هينبو ہيحصو ا ل هيب وَما تار مل نم هَل رقي موي #
 ےس مس

 00 +88 ل ۳٣ :سبع] € وينفي ناس ہمہ

 7 ن ي
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 كلذ يف مهنود نم ىلع مهعئانصب مهراختفا

 نوعستلاو ةنماثلا ةلأسملا

 لْمَأ ٰیلَع نْيَبلْخَرلا لْمَأ لفك ٠ عئانّصلاب ٌراَخِتْفالا
 ١ [ٹژکلا

 حرسشلا

 ءيفرحلا ىلع هتراجتب رختفی رجاتلا ء عئانصلاب راختفالا
 نم ىلع هتفيظوب رختفي فظوملاو ءدادحلا ىلعو راجنلا ىلعو

 . نيفظوملا نم هنود

 سانلا رقتحي ال لب «هنود وه نم رقتحي ال ملسملا

 نود اهنأو ء«مهفرح لجأل نيملسملا رقتحي فيكف ءامومع

 يف شيرق نع هللا ركذ امك «ةيلهاجلا رومأ نم اذه ؟هتفرح
 نيتلحرلاب شيرق ىلع معنأ ئلاعتو هناحبس هللاف «نيتلحرلا
 ىلإ فيصلا ةلحرو «نميلا ىلإ ءاتشلا ةلحر «نيتيراجتلا

 باحصأ مهنأب سانلا ىلع نورختفي مهف «ةراجتلل ؛ماشلا
 لهأو نيعرازملا نم مهنود نم ىلع نورختفيو «نيتلحرلا
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 نم ىلع هتفيظو وأ هتعنصب رختفا نم لك لوانتي اذهو
 .ربكتسي ال ناسنإلاف «هنود

 لثم تسيل مهعئانصو مفرح نمل مهصقنت :كلذ نمو

 لازت ال ةلصخ هذهو «نيراجنلاو نيدادحلاك ءمھفارشأ فرح

 . سانلا ضعب يف ةدوجوم

 دجاسملا ةمئأ نورقتحي نيذلا :بابلا اذه نمو

 يهو .فئاظولا لضفأ يه مامإلا ةفيظو نأ عم «نينذؤملاو

 يه ةفيظو فرشأف :نذؤملا ةفيظو كلذكو هيلي لوسرلا لمع

 فرشأو «ريزولا لمع نم فرشأ امهف «نذؤملاو مامإلا ةفيظو
 .لامعألا عيمج نم
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 باجعإ ةرظن ايندلا ىلإ مهترظن
 نوعستلاو ةعساتلا ةلأسملا

 نارا اذه لرب اكول أولا > :ْمهِلْوَقَک مهبول يف اینڈلا ُةَمَظَع]
200 0> 

 . 1١"[[ :فرخزلا] © ظع نتي أَنِ ٍلَجَر لع

 يذلاف ؛مھسوفن يف ايندلا ةمظع : ةيلهاجلا لئاسم نم

 رقتحم ليلذ ايند هدنع سيل يذلاو مھدنع زيزعلا وه ايند هدنع

 - العو لج هللا رايتخا نم يه يتلا  ةلاسرلا يف ٰیتح « مهدنع

 ءارقفلا يف نوكت الو «ءاينغألا يف نوكت نأ بجي اهنأ نوري

 نونعي) ؟هلسريل بلاط يبأ ميتي الإ دجو ام هللا :نولوقيو

 4 رمل ند لَ قع كاملا تک در الل لاک » لب ًادمحم
 وه لجرلااذهو «فئاطلاو ةكم :ناتيرقلا ۳١[ :فرخزلا]

 .- يفقثلا ورمع نب بيبح وأ «ةكم يف ةريغملا نب ديلولا
 تناك ول :نولوقي .فئاطلا يف  دوعسم نب ةورع :ليقو

 امأ ءةلاسرلاب قيلأ اذه ناكل ؛نيلجرلا نيذه دحأ يف ةلاسرلا

 . مهدنع قئال ريغ اذهف هلي دمحم وهو «ريقف ميتبل بهذت نأ
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T= 

 قا [۳۲ :فرخزلا] 4 كَ تمر توخي رشها » : ٰیلاعت لاق

 ةمحر اومسقي نأ نودیریو ءالعو لج هللا لامعأ يف نولخدتی

 لمح ثیح ملعأ هلأ لو «لجو زع هللا ةمسقب نوقثي الو لا

 .[174:ماعنألا] 4کلاس
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 هللا ىلع حارتقالاو كاردتسالا

 ةئاملا ةلأسملا

 [ِةَقباَسلا ةّيآلا يف اَمُک يا ىَلَع ُمُكَحّتلا]
 حرشلا

 يف امك «هللا ىلع حارتقالا :ينعي هللا ىلع مكحتلا
 4 <۲ مطع نرمل نم لر لع نارملا اده َلْرُت الول # :ةيآلا

 ةيحالصلا نم هيبن يف ام ملعي ال العو لج هللا نأك ء[٣۳ :فرخزلا]

 ىلع كاردتسا - هللاب ذايعلاو  اذهف «ةيحالصلا نوفرعي مهو

 [*؟ :ناقرفلا] 4 ديو ج نشا هلع رت الو 9 :اولاق امك ہللا

 هلزنيو نآرقلا هللا قرفي فيك :نولوقيو «هللا ىلع نوحرتقيو

 اميفو مهينعي ال اميف نولخدتي ؟ةدحاو ةلمج هلزني ملو ءامجنم
 .هب مهل ملع ال

 :لاقو: قرف نارقلا لازن] ىف ةمكحلا هناحيبس نئ مٹ
 2 ےس وچ سہ ےعگںزص ےگ ۶ ر ہے رےہ کہ رے مو س کک

 لإ مب تواب الو 27 التت هيرو كدارف ءوب تثني كلاذكح »
 : یلاعت لاقو « [۳۳ ء۳۲ :ناقرفلا) € ايس نسحأو ٌقحلاب فلتتت

 ۱٠١ :ءارسإلا] 5يز نلرو کم ىلع سياتل ان نو او » 2 وری اساس وس حس
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j= 

 ةلمج نآرقلا لزن ولو «هب لمعلا تقول ليهستلا لجأل ًاضيأو
 ىلع ًامجنم هلزن هللا كلذكو هب لمعلا سانلا عاطتسا ام ةدحاو

 «ةثداح لك وأ ةلزان لك مكح نيبي نأ لجأل ؛ عئاقولا بسح

 .ًاقرفم نآرقلا ليزنت يف ةمكحلا يه هذه

 ءةلكاشلا هذه ىلع مه نمم نآلا نامزلا ولخي الو

 ول هنأ «هلوسرو هللا ىلع نوحرتقيو «صوصنلا يف نولخدتي

 :ئلاعت هللا لوقي ءاذكو اذك ثيدحلا ناك ءاذك صنلا ناك

 ال [١:تارجحلا] 4 ۔ےلوُسَرَو هللا ید نيب اومد ال وماء نذل ا 3

 لمعلاو «هللاب ناميإلاب مكيلع ءلوسرلا ىلعو هللا ىلع اوحرتقت

 . تاضارتعالاو تاحارتقالا نود « هللا لزنأ امب
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 ءارقفلل مهراقتحا

 ةئاملا دعب ةيداحلا ةلأسملا

 رب دودي بيلا درك الو :  هوب مهانأَف +ءاَرَقْفلا ءاروزإ]
 :ماعنألا] © َيْشَمْلآَو ودل
 دلا

 را

 نأل ؛ءایبنألا 0 نوكرتي مهنأ وهو «ريظن اهل قبس هذه

 فكعبتاو كل َنِمْونَأ اولاڈ 4 # ءمهوعبتا نيذلا ءارقفلا

 يف مهل 0 7 ءارقفلا : يأ 1١١[ :ءارعشلا] €( بود لَا

 ا اوبلط مهنإ ىتح «ةيلهاجلا نيد نم اذهو «عمتجملا

 هللا لزنأف ءاربكت ؛مهعم اوسلجي نأو ءالؤه عنمي نأ ال

 ام هجم ودير ٹملاَو ددعا ميو نودي لا ور الو » : ىلاعت
 مُهدرطتف ویس نم م ھی كِياَسِح نم امو ویس نم مھباسج نم کلیک

 ةالصلا هيلع مهدرط ولف [٥٢٥:ماعنألا] 2# یلدا نم ںوکتف

 . نیملاظلا نم ناکل مالسلاو

 اولوٹیل ٍِضعبب مہضعب اسف كالاَدكحو# :ىلاعت لاق مث



 |۲٢ ہل
 ے ص ےک ص و ص لس ويم ے سامو ےک

 و ترشا ملعبه هم سلا ات م مهّتلع هنا كرم ءال ؤتهآ
 قلع کیر ےگ E نومو تالا 2ج

 ورتب اوم تات ذره ایس مکن لع نم من ةَمحرلا ھ يق

 ولو  قحلا عبتا نمف [04 ٠٦٢ :ماعنألا] 6 روق مئاف ة حلصَأَو

 يذلا وهو «ىلاعتو هناحبس هللا دنع ميركلا وهف ذ  ًاريقف ناك

 ءسلجملا يف هل حسفيو ةنسحلا ةلباقملاب لباقي نأ قحتسي

 قحتسي ال اذهف هنع ربكتساو قحلا نع ضرعأ نم امأو
 ءاصقإلاو داعبإلا قحتسيف ءهسفن ناهأ يذلا وه هنأل ؛ميركتلا

 .رجهلاو
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 مهدصاقمو مهتاين يف ناميإلا لهأل مهماهتا
 ةئاملا دعب ةيناثلا ةلأسملا

 ڈلا ٍبلَطَو ںیہن مّدعب لُسؤلا عاب ا

 3 8 ءْىَش نم مهباسح نم تلي ع ام # : هلؤقب ؤقب مهباج
 .[اًهْلاَثْمَأَو )ء٢١ : ماعنألا]

 حرسشلا

 ام مهنأب ءارقفلا نومري مهنأ :ةيلهاجلا لهأ لامعأ نم
 امك ءايندلا عماطم نم ءيش ىلع اولصحي نأ لجأ نم الإ اونمأ
 كل َنْوكَبَو # : نوراهو وه مالسلا هيلع ئسومل نوعرف لآ لاق
 نب الإ اذه ام » : حون موق لاقو ء[۷۸ :سنوی] 4 لا يف هكيِرْيكْل

 مهنأب ءايبنألا نومري ۲١[ :نونمؤملا] 4 ڪل لضفلب صفي نأ دا ديرب کلم

 مهنأب نینمؤملا ءارقف نومريو «ةسائرلاو 9 درو
 العو لج هللاف لب لوسرلا مهعابتاب ةورثلاو ٰینغلا نوديري

 رر ےس رب جھ

 4مم َنوُديِري ىشمْلاَو ةفدَعْلاَب مهيد توعد يذلا درطت الو ٭ : لاق
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 ےک ۲ 9
 نوديري مهنإ اا يف مهلوقب مهيلع در اذهف ٤٥[ :ماعنألا]

 مهل تبثأف € مهو َتوُديِرُي 8# :لوقي لجو زع هللاو ءايندلا
 .صالخإلا
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 ناميإلا لوصأب مهرفك
 ةسداسلاو «ةسماخلاو ءةعبارلاو ةثلاثلا :لئاسملا

 ةئاملا دعب ةنماثلاو ءةعباسلاو

 ءبُتُگلاب ُرْفُكلا «لشؤلاب ُدْفُحلا ءةَكِالَملاب ُرْفَكلا]
 ُبيِذُكَتلا ءِرِخآلا مْوَيلاب رْفُگلا ؛رللا ِنَع َءاَج اّمَع ضارُعإلا
 1 . [مللا ِءاقلب

 حرشلا

 نونمؤي ال مهف «ةيلهاجلا رومأ نم لئاسملا هذه لك

 الو ءةكئالملاب نونمؤي الو ءلسرلاب نونمؤي الو «بتكلاب
 رومأ نم هذه نأل ؛هللا ءاقلب نونمؤي الو ءرخآلا مويلاب نونمؤی

 نم رومألا هذهب نمؤي امنإو «بيغلاب نونمؤيال مهو «بيغلا
 مويلاو لسرلاو بتكلاو ةكئالملاب اورفک كلذلف «بيغلاب نمؤي
 لوأ يف بيغلاب نونمؤي نيذلا ىلع هللا ىنثأ اذهلو ؛رخآلا
 بيلا نومو نيذلا يل نيم ىده . . .» :لاقف نآرقلا مے ےھ ےہ هو < ےہ ےمپ ہ هي عم ماو لاا
 مام و ےس

 ناميإلا كلذ يف لخديو 5+ «۲ :ةرقبلا] ©. ٠ توا لا نومشو
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 |١7٠١ س

 مويلاب ناميإلاو ؛ يحولاو «بتكلاو «ةكئالملاب ناميإلاو «هللاب

 ال ةحاجلا و لا نالا يف لدي كلذ لك خالا

 ءاقلب نورفكيو ءرومألا هذهب نورفكي كلذلف «بيغلاب نونمؤي

 . ةمایقلا موي هللا
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 ةئاملا دعب ةعساتلا ةلأسملا

 رجلا مولا ِنَع ُلُصْولا هب ْتَرَبْخأ ام ٍضْعَبِب ُبيِذُكَتلا]
 :فهكلا] € ءدام ٌمهَيَر تاب اورَقَك تدل َكِيَلْوأ ٭ : ِهلَوَق يف امك
 € فلا مود ِكدم :هلوقب بيذكتلا :اهنمو ء٥

 ةعفَس الو الخ الو ِديِف عیب ال :هلوقو ء[٤٤ةحتافلا]
 3 همي َمُحَو ّقَحْلَاي دہک نم الإ :  هلوقو 217554 :ةرقبلا]
 ۸٦[[. : فرخزلا]

 حرقا

 الإ ىه َنِاولاَقو . . .٭ ةلمج رخآلا مويلاب رفكي نم مهنم
 2 و ا سک ےہ
 نكلو رخآالا مويلاب نمؤي نم مهنمو [۲۹: ماعنألا] 4 ايندلا انلایح

 ءةلمج هب رفكي نم مهنمف «رانلا وأ ةنجلا وأ «لامعألا نزو

 هضعبب رفكي يذلاف . . . «هيف نوكي ام ضعبب رفكي نم مهنمو
 رفكيو باتكلا ضعبب نمؤی هنأل ؛قرف ال «هلک هب رفكي يذلاك

 َلَص نیلا © اغا نركب ت لَه لف ٭ : ىلاعت لاق «ضعبب
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 ورفك يذلا کوا 3 امش نوح مآ نوبي ځو ڈا ةو يف ميس

 € ڑ اندو ٍةَميِقْلا موي مک یت الف مهما تطل ۔ویاتَِو ْمِهّيَر تيا

 E وس ٣۰۴ _ ٠٠١[ : فهكلا]

 وه انه نيدلاف ء[٤ :ةحتافلا] 4© فيبتلا موي كس :هلوق

 :هلوقو «لامعألا ىلع ءازجلابو 4ب نوبذکی مهو «باسحلا

 2. ياي نأ ٍلَبَق نم مُكَنقَوَر اگم اوفا أَونَماَء بدلا اهياكي ٣

 8-5 رت ٥ نيدلا موي وه مويلا اذهو ٥٥٢[ :ةرقبلا]

 :ةرقبلا) 4 © ةا مه ورونو ةَعَمَس او هک کد یب عیب
 كل ةليح ال هنإف ةمايقلا موي حلاص لمع كعم نكي مل اذإ 2(

 امك اهيرتشتف عابت ًالامعأ دجت الف «ةاجنلا يف مويلا كلذ يف

 اذإف . . . € لح الو # . . .ايندلا يف جئاوحلا ناسنإلا يرتشي

 قيدص كل نوكي نأ نکمیف ءايندلا يف كل عيبي ًادحأ دجت مل

 موي ةلخ دجوت ال نكلو «هدنع امم كيطعيف «هيلإ بهذت

 عفشي امبر نكلو «كقيدص ناك ولو دحأ كعفني نلو «ةمايقلا

 دوجوم ريغ ًاضيأ اذهو ءايندلا يف امك كل طسوتيو «دحأ كل

 ر ےس ےس

 . € ةعافش الو # ةمايقلا موي

 الو # : یلاعت لاق كلذلو ؛كرشلا نم ةمالسلاو دیحوتلا : كلذ



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
=v 

 مُهَم قَحلاِی دہَک نم الإ َدَعَمَّتلا هنود نم توغتی یل ُكلْمَي
 الإ هلإ ال : لاق يأ * ّقَحْلاِي ديس ٭ ء[٦۸ :فرخزلا] 4 ا َنوُمْلَعَي

 الإ هلإ ال :لوقي نأ يفكي الو ءاهيلع تامو ءایندلا يف « هللا

 َنوُمَلَمَي مهو ٭ : لاق كلذلو ءاهانعم ملعي نأ دبال لب «هللا 3

 ظفللا يفكي الو «ئنعملل مهف ريغ نم ظفللا درجم يفكي الف

 ةليسو ملعلا نأل ؛اهاضتقمب لمعلا نودب ٰینعملا ةفرعمو

 هللا الإ هلإ ال كعفنت نلف لمع ملعلا عم نكي مل اذإف ءلمعلل .



 ةيلهاجلا لئاسم حرش

 قحلا ةاعد ىلع مهؤادتعا

 ةئاملا دعب ةرشاعلا ةلأسملا

 [سلا َنِم ِطشقلاب َنوُرُمأَي َنيِذلا لق

 حرسشلا

 ءءايبنألا لتق : ةحیبقلا دوهيلا لامعأ ةلمج نم

 تالي کلب دیا ۶ : ىلاعت لاق امك ء هللا ىلإ ةاعدلا

 ینا تترد ترولتشمیو يح ریغب نحيل ےرولُٹُفیو

 ]1 TT 02 سالا ترم سولاپ

 ةاعدلا لتقو « هللا ليبس نع دصو قحلا هجو يف ماق نم كلذكو

 ةيالا نإف ءركنملا نع نيهانلاو فورعملاب نيرمالاو هللا ىلإ

 نوكيف «ةيلهاجلا لهأ كلسم كلس هنأل ؛هلوانتت ةميركلا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 = حلل

 لطابلاب ناميإلا

 ةئاملا دعب ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 [ِتوُعاَطلاو ٍتْبجلاب ُناَميإلا]

 حرسشلا

 بى ڪا نی ابی اوا يدل لل رَت ملأ :  ىلاعت لاق
 وه :ليق «تبجلاو ء[٥٤٤ :ءاسنلا] 4 ٍتوُمدْطلاَو ِتّبچَلب نوني

 . هللا دودح زواجت نم : توغاطلاو «ناطيشلا : ليقو ءرحسلا

 امل ةنيدملاب اوناك نيذلا دوهيلا نأ : ةیالا لوزن ببسو

 الأ ىلع ةدهاعملا مهعم دقعو «ةنيدملا ىلإ ةي يبنلا رجاه

 ءاهدّصق ْنَم ةنيدملا نع اوعفادي نأو «نيملسملا اولتاقي

 ءاعرذ هباحصأبو يبنلاب اوقاض املف «كلذ ىلع دهعلا اوطعأو

 ةكمب شيرق ىلإ مهتداس بهذ ءومنیو رصتني مالسإلا نأ اوأرو

 اوبهذي نأ مهنم نوديريو ءب لوسرلا ىلع مهب نودجنتسي
 اولاقو ءالؤه اولأسي نأ ًاشيرق هللا مهلأف ءاي يبنلا لاتقلا مهعم

 ! ؟نحن مأ ةي دمحم «قحلا ىلع انيأف «باتك لهأ متنأ : مهل



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 ۲۷٢

 لصنو «فيضلا مركن نحن :اولاق !؟هيلع متنأ اذام :اولاق

 بس هنإف دمحم امأو ءاذكو اذكو ؛جیجحلا يقسنو «ماحرألا

 انماحرأ عطقو «هدادجأ نيد فلاخو ءاننید باعو ءانتهلا

 دمحمو «قحلا ىلع متنأ :مهل اولاقف «...و ...و ...و

 لوسر وهو «قح ىلع ًادمحم نأ نوملعي مهو .لطاب ىلع
 رت ملأ » :مهيف هللا لاقف ءناثوأو مانصأ ةدبع ءالؤه نأو هللا

 تولا ِتّبحلاي ووپ بككحلا َنَي د ابی اوا سبذلا َكِإ
 4 9 الی اوُنَماَء بِلا نم ئدهأ والوته اورھک بذل َنوُلوُفيَو
 ِتّبجلاب َنوُنِمْوُي # :لاق هللا نأ فيك اوظحالو 0١[ :ءاسنلا]

 هامسو ءطقف رهاظلا يف ةقفاوم رمألا نأ عم ء۹ ِتوُمَطلاَ
 ريغ نم هيلع مه ام ىلع رافكلل ةقفاوملا نأ ىلع لدف «ًاناميإ

 . هبلقب دقتعي مل ولو ءهيلع مه امب ناميإ هاركإ

 لاق ولو رفكي ال ناسنإلا نإ :نولوقي نآلا سانأ كانهو

 ءهاركإ ريغ نم رفكلا مالك لاق ولف «هبلقب هدقتعي ئتح رفکلا

 ال هنإف ءلعف ام لعفو «هلوسرو هللا بسو «رافكلا لاعفأ لعفو

 ةالغ بهذم اذهو .هبلق يف ام ملعُي ٰیتح ءالؤه دنع رّمكُي

 . ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن «ةئجرملا

 4 ٍِتوُمدَطلاَو ِتّبحَلأَيی َنوُِمْوُي ٭ مهنأب ءالؤه فصو هللاف
 يف مهو ءرهاظلا يف ةقفاوم وه مهنم لصح ام نأ عم ۱ : ءاسنلا]



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 «قحلا ىلع ةي ًادمحم نأو «نوئطاخ مهنأ نودقتعي مهبولق
 يف مهوقفاوي نأ لوسرلا ةوادعو دسحلاو ربكلا مهلمح نكل

 . كلذب هللا مهرفكو .رهاظلا

 نم ىلع در اهيفو ءریفکتلا لئاسم نم ةميظع ةقيقد هذهو
 نم ىتأ امهمو «لعف امهمو «لاق امهم ناسنإلا رفكي ال :لوقي
 قفاوي هبلق يف هنأ ملعي یتح «هلوسرو هللا بس ولو ءرفكلا
 . لالضلا اذه نم ةيفاعلا هللا لأسن !ءيشلا اذه ىلع



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 Y VAÎ سس

 ناميإلا ىلع رفكلا مهليضفت

 ةئاملا دعب ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 [َنيِمِلْسُملا ىلَع َنيِكٍرشُملا نيد ٌليضفت]

 حرسشلا

 . ةقباسلا ةلأسملا یف هركذ ءاج امم دوهيلا نم لصح امك

 نيد ىلع رفكلا نيد لضف نم لك لوانتي اذهو
 نولواحي نيذلا كلذ نمو ءامهنيب ىواس وأ «نيملسملا

 «مالسإلاو ةینارصنلاو ةيدوهيلا : ةثالثلا نايدألا نيب بيرقتلا

 اهباحصأ نيب يخآتلا بجي ءةیوامس نايدأ اهلك :نولوقيو
 . مهنيب اميف نواعتلاو



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
mm V۹ 

 لطابلا لبقیل لطابلاب قحلا طلخ
 ةئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 . [لطابلاب حلا نل

 حرشلا

 ىراصنلاو دوهيلا نم ةيلهاجلا لهأو رافكلا ةداع نم

 مهف طلخلا :وه ُسْبلَّلاو «لطابلاب قحلا ُنْبَل :مهريغو
 ناك ول هنأل ؛لطابلا جوري نأ لجأ نم ؛ لطابلاو قحلا نوطلخي

 نم رارغألا نإف قحلاب سبل اذإ نکل .دحأ هلبقام هدحو لطابلا

 .قح هيف اذه :نولوقيو «هنولبقي رظنلا يرصاقو نينمؤملا
 «لطابلا اودرو طقف هنم قحلا اولبق مهنأ ول امأ .هلك هنولبقيف

 ىلع بجاولاف ءأطخلا وه اذهف هلك هولبق اذإ نكلو «ًانسح ناك

 ىلع ءايشألا نولبقي ال مهنأ ةميلسلا لوقعلا لهأو رظنلا لهأ

 نم اهيف ناك ام نولبقيف ءاهنوربتخيو اهنوُصُحَمُي لب ءاهنهاوع

 . لطاب نم اهيف ناکام نودريو ءقح

 ةبحم الو «قحلا ىف ةبغر ال قحلا نوركذي دق رافكلاف



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 مى

 هّبنتلا بجاولاو ءەب لطابلا جيورت لجأ نم هنوركذي امنإو «هل

 امل اهلوبق يف عرستلا مدعو «ءايشألا زييمت وهو ءرمألا اذهل

 ام ذخؤُيو «صخمتو ربتخت یتح «قحلا قيرب نم اهيف رهظي
 لهأ هملعي امنإ اذهو ءلطاب نم اهيف ام دريو «قح نم اهيف

 - رظنلا ورصاقو  لاهجلاو ماوعلا امأو «ةريصبلا لهأو ملعلا

 بجاولا نکل «مهيلع يلطنتو .رومألا هذه لثم يف نوعدخنیف

 ؛اهلوبق لبق رظنلا لهأ اوريشتسيو «ملعلا لهأ اولأسي نأ مهيلع

 .هيومتلا نم اوُمَلْسَي ىتح



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
mm TA! 

 هب ملعلا عم قحلا نامتك

 ةئاملا دعب ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 .[هب ملعلا َحَم ٌقَحلا ُناَمْنِك

 حرشلا

 «نيينثولاو ٰیراصنلاو دوهيلا نم ةيلهاجلا لئاسم نم

 اذهو «هب ملعلا عم قحلا نامتك :رفكلا فئاوط نم مهريغو

 مهنإف ؛رثكأ ئراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ يف رهظي

 لجأ نم ؛سانلل هنونيبي الو «هنومتكي مهنكلو «قحلا نوملعي

 نامتكلا مظعأو «سانلا ءاضرإ لجأ نم وأ «ةيويندلا مهحلاصم

 اوملعو «ليجنإلاو ةاروتلا يف ايب دمحم فاصوأ اوملع مهنأ

 ةلاسر اوركنأو «كلذ اومتک اذه عمو «هب ءاج امو هتلاسر ةحص

 نم عضاوم يف مهنع كلذ ىلاعت هللا ركذ امك ءب دمحم

 ٌمكوُِرعَي بتکلا َمُهَدَتاَم َنِذَلا # : ٰیلاعت هلوق : كلذ نمو ءنآرقلا

 ّقَحْلأ © ومعي مهو َّنَحْلآ َنوُمْْكَيل مهن اميرن مها َنوهِرْحي امك
 ةیالا هذهو ١٤۷[« ء١٢٤۱ :ةرقبلا] 2(4 َسرَكَمْمْلا م لق ُكَيَر نم



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
A= 

 ةفرشملا ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا ليوحت قايس يف
 ةلبق «ةفرشملا ةبعكلا هتلبق نوكتس الگ هللا لوسر نأ نوملعي

 اوركنأ اذه عمو «مهبتك يف اذه نوملعي ءمالسلا هيلع ميهاربإ

 كلذ يف ملعلا نم مهدنع ام اومتكو «ةلبقلا ليوحت .

 دوهيلا ريغ نم هملعي وهو ًاقح متك نم لك كلذكو
 هنيبي ملو قحلا متك نم «نيملسملا نم ىتح ءٰیراصتنلاو

 هناحبس لاق امك «ئراصنلاو دوهيلا ةقيرط ىلع هنإف «سانلل

 الو الل مسيل بتلا أوُنوأ ندا قك ۂ هنأ ذخآ إو # : ٰیلاعتو

 :نارمع لآ] 4 لیل امم هي أرشَأَو َمِروُمْظ ارو ودب ومسكت

 ئدأو تيل نم اتل ام نوشکی َنيِذَلَأ َّنإ ٭ : یلاعت لاقو ء۷

 معلو هللا ممي كيلو بتلا يف ساّئال هديب ام دَعَب نم

 لع بون کيو اونيو اوُخلْصَأَو اوبا نیلا الا 2 3 توج

 . 617١ ء١۹٥۱ :ةرقبلا] € ميلا لآ باول اوتل تاو

 يفكت الف «هومتك امل نايبلا :مهتبوت لوبق يف طرش

 ملع نم ىلع بجیف «نايبلا نم دبال نكلو «ةلمجملا ةبوتلا
 نم همتكيف «ًاليلق ًانمث هب يرتشي الو «سانلل هنّيبي نأ قحلا
 نأ لجأ نم وأ ءايندلا حلاصم نم ةحلصم ىلع لصحي نأ لجأ

 ء«هيضري نأو - لجو زع  هاشخي نأ قحأ هللاف ءسانلا يضري

 مل نم امأ «هراهظإو هنايب ىلع ردق نمل قحلا نامتك زوجي الف



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 مل نم نکل «روذعم هنإف ءربكأ ةنتف نايبلاب فاخي وأ ءردقي
 وه هتبغر لجأ نم قحلا متك امنإو «نايبلا نم عنام هدنع نكي
 . نونعاللا هنعليو هللا هنعلي اذهف ءوه هتحلصمو

 .«قحلا متك نم لك ىلع ةقبطنم يهو «دوهيلا ةفص هذهف

 مكح نع لئس اذإو «سانلل هنيبي ملو ءٰیوھلا عابتا لجأ نم
 اذهف ؛حیحصلا باوجلا فرعي وهو قحلا ريغب باجأ ةلأسم

 ىلع ولو قحلا لوقب رمأ العو لج هللاو «قحلا نامتك نم

 دولا وأ کیشن ل وکو وکر آدَبْش طولا نيمو وك » : سفنلا
 يفو تاداهشلا يف قحلا نايب بجيف «[15 :ءاسنلا] 4 نبال

 .اهريغ

 ةايح وه يذلا «ملعلا نامتك :ةداهشلا نامتك نم دشأو

 ءقحلا نايب بجاولاف «ميقتسملا طارصلا ىلإ مهتيادهو سانلا

 وأ لطاب ىلع سانلا ئأر اذإ :كلذ نمو «ةنهادملا مدعو

 الو «نيبي نأ هيلع بجي لب «تکسی ال هنإف ءكرش وأ تافارخ
 ءةحرضألا ةدابعو ءروبقلا ةدابع يف نوعقي سانلا كرتي

 نأش يل سيل :لوقيو تكسيو ءةلضملا عدبلا ةلوازمو

 ةمّرحملا تالماعملاب نولماعتي سانلا ٰیری وأ «سانلاب

 كطعي مل هللاف «ةحيصنلل ةنايخو ملعلل نامتك اذهف «تكسيو
 لجأ نم هايإ كلّمَح امنإو «هيلع تكست نأ لجأ نم ملعلا اذه



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
A= 

 لواحت نأو «ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدت نأو «سانلل هنيبت نأ

 . رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جارخإ

 «نايبلا ىلع نوردقي مهو ءاوتكسي نأ ءاملعلل غوسي الف

 الف «تافارخو عدبو كرشو لالض يف سانلا اوأر اذإ اميسال

 يذلا ملعلا نامتك نم اذه نإف اوتکس نإف «توكسلا مهعسي

 قحلا فالخب لاق اذإ فيكف ءٰیراصنلاو دوهيلا هب هللا باع

 وأ «سانلا ءاضرإ لجأ نم .ًادمعتم هفالخب ئتفأو «هملعي وهو

 مه ام ىلع سانلا رياسي نأ لجأ نم وأ ءرومألا ةيشمت لجأ نم

 الو «لجو زع هللا يضرت تنأف «عبتي نأ قحأ قحلاف «!؟هيلع

 اضر سمتلا نم» : ثيدحلا يفو «لطاب ىلع مهو سانلا يضرت

 نمو .سانلا هنع ىضرأو هنع هللا يضر «سانلا طخسب هللا

 هيلع طخسأو هيلع هللا طخس ہللا طخسب سانلا اضر سمتلا

 . ''”(سانلا

 حيحص يف ينابلألا هححصو ١4194( مقر ٦٦٦ ۔٤/٦٣) يذمرتلا هجرخأ )١(

 ٦٦(. ۹۷ مقر) عماجلا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 ملع ريغب هللا ىلع لوقلا

 ةئاملا دعب ةرشع ةسماخلا ةلأسملا

 [ملع ٍرْیَِب هللا ىلَع ُلْوَقلا : يهو :ٍلَآلَّضلا ۂدعاَف

 جر
 لوقلا ءہؤشنمو ملاعلا لالض لصأ : يأ «لالضلا ةدعاق

 . ملع ريغب هللا ىلع

 لاق كلذلو تول و یس ىلع الب هنا من

 موو لب ام رھا شود قر مرح امنِإ لف ٭ : العو لج هللا
 ام لنا اووم ہر و رت

 كرشلا قوف هللا ىلع لوقلا لعجف ۳٣ :فارعألا] € ا وسعت

 تک مے

 عرش هللا نإ : وأ ءاذك حابأ هللا نإ : وأ ءاذك مرح هللا نإ :لوقي

 ذايعلاو ءملع ريغب هللا ىلع لوق اذه .ءعورشم ريغ وهو ءاذک

 ءًادج ريطخ اذهو ء٠صّرختی لب ءملعی ال وهو يتفي وأ . للاب

 لَ بَدكح نئي ملط ني 9# : لجر ها ىلع: بلك اذكو
 © َتيرْفدَكَلِل یوٹم مسج ىف سلا هاج ڏ ٍقدِصلَأِي بدك نا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 متل

 . ملع الب هللا ىلع لوقلا زوجي الف «[۳۲ :رمزلا]

 يحو هيف هيلع لزنی مل ءيش نع لئس اذإ هيي لوسرلاو

 فيكف «لجو زع هللا نم يحولا هيلع لزني ىتح ةباجإلا لجؤي
 كدنع نكي مل اذإف «ةريثك ءايشأ هيلع ىفخي ملاعلاو ؟هريغب

 «يردأ ال : لقف «ةنسلاو باتكلا نم ليلدو ةلأسملا يف حوضو

 دنع كردق نم اذه ديزي لب «كردقو كملع نم اذه صقني الو

 نيعبرأ نع هللا همحر كلام مامإلا لئس دقف «هناحبس هللا

 هل لاق «يردأ ال :اهرثكأ نع لاقو ءاهضعب نع باجأف «ةلأسم

 ال :لوقتو ءارفس تلمحتو «ةديعب دالب نم كتئج انأ : لئاسلا

 ىلإ بهذاو «كتلحار بكرا :كلام مامإلا هل لاقف «يردأ

 ال :لاقو ءاكلام تلأس :سانلل لقو «هنم تئج يذلا دلبلا

 . لجو زع هللا نم ةيشخلا لهأو ملعلا لهأ اذكهو . يردأ

 هدنع سيل وهو فّلؤي ال ناسنإلاف :فيلأتلا يف یتحو

 «لئاسرلاو تافلؤملا نم ريثك نم انٰملَس انتيلف .فيلأتلل ةيلهأ

 ؛ةنسلاو باتکلل ةقفاوملا ةحيحصلا بتكلا الإ انل قبت ملو

 «كدعب ًالايجأ للضتو ىقبتس لئاسرلاو بتكلا هذه نأ لكشملاو

 يفو «هاوتف يف هللا يقتي ناسنإلا ءاهنع لوؤسملا تنأ نوكتو

 ام الإ لوقي الف «هترضاحم يفو «هثيدح يفو .همالك يفو «هباتك

 . ةنسلاو باتكلا قفاوم هنأو «باوص هنأ هنظ ىلع بلغي
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 اهبراضتو مهلا وقأ ضقانت

 ةئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةلأسملا
 :یلاَعَت لاق امك ءقَحلاب اوُبَدک امل ءخضاولا ُضْقاََتلا

 . [[0 :د) 4 جر تا ف مَن مهاجم حلب وَدَك لب ل

 حرسشلا

 كرت نمف ءاهفالتخاو لاوقألا براضت :وه ضقانتلا
 لالضلا نأل ؛هلاوقأ براضتو ضقانتلاب ىلتبُي هنإف قحلا
 ال دحاو ءيش هنإف :قحلا امأو .هبعشل دح الو «بعشتي

 لر نحنا دب اًداَمَه # : لوقی العو لج هللاو .فلتخي الو بعشتي
 «لالضلا يف عقو قحلا كرت نمف ء[۴۲ :سنوي] 4 للص

 اميف نيفلتخم هباحصأ دجتف ءہللاب ذايعلاو ةهاتم لالضلاو

 هدنع سيل هنأل ؛ہؤارآ ةفلتخم مهنم دحاولا دجت لب ؛مهنيب
 لوقي ةراتو ءاذك لوقي ةرات ءطبختی امنإو ءهيلع ريسي ىده

 . اذك

 أ ف ھم َمُهَكَج امل قحلاي ْابَدَك لب ٭ :ىلاعت لاق
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 اميف نوفلتخي لطابلا لهأف «فلتخم : ينعي ٥[ :ق] €( جرم

 مهضعب رفكي وأ ءاضعب مهضعب للضيو نوداعتيو «مهنيب

 «نوفلتخي ال مهنإف قحلاب نوكّسمتملا قحلا لهأ امأ ءًاضعب

 اذإو ءنوعطاقتی الو نوداعتي ال مهنإف داهتجا نع اوفلتخا نإو

 :یلاعت لاق ءمھلاوقأ اوكرتو «هيلإ اوعجر باوصلا مهل نيبت

 ناکہ 21٠١ :ىروشلا] 4لا ىلإ :همكَحَف ویس نم هيف ٌهَفَلَتْحَأ امو ٣

 فالخلا نودجتو ء[۹٥ :ءاسنلا] 4 لوُسَرلَو هللا لإ ہود ویس يف مار

 وأ رخآلا للض مهنم دحأ الو ءءاهقفلا نيبو ةعبرألا ةمئألا نيب

 رهظ اذإو «ليلدلا نم هل رهظي ام بسحب لمعي لك ءرخآلا رفك

 عجرم مهل سيلف لالضلا لهأ امأ . قحلا ىلإ عجر فلاخم هنأ

 ءاوهألاو ءهاوه ىلإ مهنم لك عجرم امنإو «هيلإ نوعجري
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 ضعب نود لزنأ ام ضعبب ناميإلا

 ةئاملا دعب ةرشع ةعباسلا ةلأسملا

 [ضغب َنوُد ٍلَّرَنُملا ضغبب ناَميِإلا]

 حرشلا

 ضعب نود لجو زع هللا دنع نم لزنملا ضعبب ناميإلا

 اَنْذَحَأْدِإَو 8 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق «ىراصنلاو دوهيلا ةمس

 برملا یز ناسا نل ولاي ° هللا الإ نو دْيَم ال لی يرش نب قیم

 أوُناَءَو ةزلكصلا اوم آوا سان رز وما سد و

 ڈو € كرش ل روت رش ةركحلا
 >2 4 كَ ۶ھ ےن ور ےس
 مار کد نو رک قنا ںوجرنح الو مكاو َن دن وكف دل حقك

 0 رع ےہ 22 pS a مل غ ھے ۶ےہ

 ائ خلاب 7 ےس ےک ںی و کس ا

 ٍناوذعلاو موال اي مهب َن ره مهر ۔ھج ےہ
 ړو ج ژر هدم ياو مسرب ے

 ۸٤[ ء۸۳ :ةرقبلا] 4تت ےک يككلا ںیتب شی

 «هضعبب نورفكتو رم الا ءادف وهو : باتکلا ضعبب نونمؤت
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 ۲۹۰| س

 مہ لس يتحسس و | : . 5 5

 م ب ho 0 مس سحر اا ص ۰ « ےگ . 4
 لإ َنوُدَو ِةدمَيَْلا مودو ايدل هديل ىف رخ الإ ْمُكحِنِم كلذ
 اوَرْمآ يذلا كيكؤأ يول َنوُلَمَعَت اًمع لفي هللا اَمَو العلا دش 2 ر کم د ےچہپ ہے اے ہے ےہ ا ي٣ اصر ےس وم ا
 جك 2 .٠ - م و أ هم ر أ -_ ھے سصص و

 ا نورصتب مه الو بادعلا ْمُہنَع فّمَحي الف ورألاي این دلا ةؤيحلا
 ضعبلاب رفكيو باتکلا ضعبب نمؤي نم ءازج اذه [۸۱ ء٥۸ :ةرقبلا]

 ناسنإلا ذخأي الو ءهلك باتكلاب ناميإلا بجاولا نأل ؛رخآلا

 دوهيلا ةفص هذه «هتبغرو هاوه فلاخی ام كرتيو هاوه قفاوي ام

 «هاوه قفاوي ام باتكلا نم ذخأي نم لك نم مهوذح اذح نمو

 .هاوه فلاخی ام كرتيو

 یوہت ال ای لوُشر ك1 اَمَلكَفَأ » : ىرخألا ةيآلا يفو

 [۸۷ :ةرقبلا] © 3 تونم اًعيِرهَو بدك اقر متربكَتَسأ مگششن
 مهءاج اذإو «هولبق مهءاوهأ قفاوي امب لوسرلا مهءاج اذإ : يأ

 لوسرلا اذه عم مهفقوم نوكي مث «هوضفر مهءاوهأ فلاخي امب

 «هولتقي نأ امإو ءہوبذکی نأ امإ :هنووهي ال امب مهءاج يذلا

 . هللاب ذايعلاو

 ءمهلعف لثم اولعفي ال نأ نيملسملل ةظع اذه يفو
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 ضعب نود لسرلا ضعبب ناميإلا
 ةئاملا دعب ةرشع ةنماثلا ةلأسملا

 [لشلا َنْيب ُقيِرْمَتلا]

 حرسشلا

 ضعبلاب رفکلاو مهضعبب ناميإلاب لسرلا نیب قيرفتلا
 نوكرشملاو نوينثولا امأ «ةصاخ باتکلا لهأ ةفص نم رخآلا

 امأ ءاعيمج لسرلاب نورفكي لب ءًالصأ لسرلاب نونمؤي الف

 لَو دمحمب اورفكو «مالسلا هيلع ىسيعب اورفك مهنإف دوهيلا

 رفاك وهف دحاو يبنب رفك نمو هّةِِكَو دمحمب اورفك ىراصنلاو

 مهو «دحاو مهنيدو ةدحاو مهتقيرط لسرلا نأل ؛ عيمجلاب

 يتلا ةجحلاف « عيمجلاب رفك دقف «مهنم دحاوب رفك نمف «ةوخإ
 نمأ نيذلا لسرلا عم يتلا ةجحلا يه هب رفك يذلا لوسرلا عم

 اما لوف # :العو لج لوقي اذهلو «مهنيب قرفي الف ؛مهب

 بوعي َّقَحْسِإَو ليمتد معه لإ لأ آو ایل لَا امم ہللا
 21ه 4,927 يي جمد + لا , ےہ ص ہہ 4 رے ۔۔ مم

 فرقن ال مھِیَر نم تولا قوأ اَمَو نَسيِعَو ٰیسوُم قوأ امو ِطاَبَساَلَو
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 ۲۹۲ | سس

 اوس رلا نماء % «[15 :ةرقبلا] 4 ©9 نوُملسُم مل نحو مھنَم ِدحآ نیب

ARTر ھو رم مو جاہ 2 >  c2۔ویکو ءوكيكمو هللاب نماء لک ںونموملاو دیر نم هيلِإ لزنأ آمي د صر  
 2 مچ مم سم سک ورو

 . [۲۸۵ :ةرقبلا] # وسر نو حا تیب قرقن ءويسرو

 دحأ وه لسرلاب ناميإلاف ءهلسر نم دحأ نيب قرفن ال

 لأس امل «ليربج ثيدح يف تءاج يتلا «ةتسلا ناميولا ناكرأ

 هللاب نمؤت نأ» : لاق «ناميإلا نع ينربخأ :لاقف ةي هللا لوسر

 هريخ ردقلاب نمؤتو ءرخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو

 ناميإلا نم دبال لب ؛مهضعبب ناميإلا يفكي الو .2"'"(هرشو

 ؛عيمجلاب رفاك وهف مهنم دحاوب رفك نمف الإو ءاعيمج مهب
 :ءرعشلا] 4اک سلا یہ مَ تک لہ :العو لج لوقي اذهلو
 دومت تبذک #9 ء۳ :ءارعشلا] © اڑ َنيِلَسَرمْل داع َتبَدَك #8 ء٥

 املف «مهّيبن الإ اوبذك ام مهنأ عم 14١[ :ءارعشلا] * ل نیلا

 . لسرلا عيمجل نيبذكم اوناك مهيبن اوبذك

 .( مقر) ملسمو ٠)" مقر) يراخبلا هج رخأ 0(
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 ملع هب مهل سيل اميف ةجاحملا

 ةئاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةلأسملا

 حرشلا

 سیل اميف نومصاخيو نولداجي ةيلهاجلا لهأ نأ : يآ
 ال ام امأ ءملعب الإ لداجي ال ناسنإلا نأ بجاولاو . ملع هب مهل

 وملعب أوطبح ر ام اوبدک لب ٭ : ىلاعت لاق «هنع تكسي هنإف هملعي

 .اهيلإ لوؤي يتلا هتقيقحو : ينعي [ : :سری) © ول ہت ای امل
 حد رس اڑی

 الو ءملعی ال اميف لخدي ال ناسنإلا نأ :ىلوألا ةيحانلا

 هيبنل هللا لوقي اذهلو ؛ملعأ هللا :لوقي لب ءملعی ال ام رکنی

 ال ناسنإلاف 481١4 :ہط] 4© اع نذر بن لقو : لک دمحم

 ولو «هسفن ردق فرعيو ءرصاقتي لب «ملعلاب طاحأ هنأ يعدي

 العو لج هللاو ءرثكأ هيلع يفخ امف ںیثک ملع هدنع ناك

 يھتنی یتح [/* :فسویا ےیل رل یز لَ یوو : لوقب
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 . یلاعتو هناحبس هللا ىلإ ملعلا

 اذإف «هريغ هملعي يذلا ءىشلا رکنی ال هنأ : ةيناثلا ةيحانلا

 امف «كريغ دنع ام ركنت الف «كيلع يفخ ملع كريغ دنع ناك

 هذه :ءاملعلا لوقي اذهلو «هلك ملعلا يطعأ رشبلا نم دحأ
 مل ْنَم ىلع ةجح ظفَح ْنَم» :ًامئاد اهنورركي يتلا ةرابعلا

 . «ظفحي

 لهأ رئاسو تافصلا ةلطعمو نوكرشملاو نويرهدلاو

 هكردت ال هنوكو «هب مهلهجل ؛هوركنأ ام اوركنأ «لالضلا

 ىلع مهبهاذم اونبو «بيغلاب نونمؤی ال مهنأل ؛مهلوقع
 . ليبسلا ءاوس نع اولضف .دسافلا سايقلا
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E Raممرم  
 ةئاملا دعب نورشعلا ةلأسملا

 [مھتفل ھتفلاَحُمِب حيرْضتلا َّعَم ِفَلَسلا عانا مُهاَوْعَد

 حرسشلا

 نيبستنملا نم لالضلا لهأو ء«ىراصنلاو دوهيلا ةماع

 نم مهقبس ْنَم نوعبتي مهنأ نوعدي مهلك «مالسإلا ىلإ
 هيلع ىسوم عابتأ نم مهنأ نوعدي دوهيلاف «مهلبق نينمؤملا

 حيسملا نوعبتي مهنأ نوعّدي ىراصنلاو ءەب نمأ نمو مالسلا

 نوعذي ةمألا هذه نم لالضلا لهأو ءەب نمآ نمو مالسلا هيلع

 .مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا هذه فلس نوعبتي مهنأ

 . فلسلا بهذم وه هيلع مهام نأو

 جهنم ىلع وأ فلسلا بهذم ىلع هنأ ىعدا نم لك امو

 جهنم ىلع هدنع ام ضرعي ىتح ؛ ةحيحص هاوعد نوكت فلسلا

 فلاخ نإو «فلسلا جهنم ىلع وهف قباط نإف ءحلاصلا فلسلا

 فئاوطلا لك .اذه ىعدا نإو «فلسلا جهنم ىلع سيل هنإف
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 اگل

 اوسيل مهنكلو «فلسلا بهذم ىلع اهنأ يعذت نآلا ةلاضلا

 46 لوسرلا لوق مهيلع قبطني ال مهنأل ؛فلسلا جهنم ىلع

 هيلع انأ ام لثم ىلع ناك نم» :_ فلسلا بهذم طباض ىف -

 نم امأ .فلسلا جهنم ىلع نوكي يذلا اذه اا

 «كلذ یعدا نإو .فلسلا جهنم ىلع سيل هنإف اذه فلاخ

 نوعدي نيذلاف «ةقيقحلاب ةربعلا امنإو ء یوعدلاب تسيل ةربعلاو

 جهنم ىلع هيلع مه ام ضرع نم دبال نکل «نوريثك ةيفلسلا
 اوسیل مهنإف فلاخ نإو «قح اذهف قباط نإف «حلاصلا فلسلا

 . حلاصلا فلسلا جهنم ىلع

 مهو ةعبرألا بهاذملا ىلإ نوبستني نيذلا كلذكو

 مهنأل ؛حيحص ريغ مهباستناف «داقتعالا يف ةمئألا نوفلاخي

 .ةديقعلا وهو ءایشألا مهأ يف مهوفلاخ

 # ١دب جب

 (١) مدقت ص۱۳١.
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 ةئاملا دعب نورشعلاو ةيداحلا ةلأسملا

 [ِهب َنَمآ ْنَم ولا لیبَس ْنَع ْمُهُدَص]

 يف لوخدلا نع سانلا فرص :وه هللا ليبس نع دصلا

 ىراصنو دوهي نم «ًاثيدحو ًاميدق رافكلا لمع اذهو «هللا نيد

 دصلا :ناكمو نامز لك يف ةيلهاجلا جهانم نمف «نيكرشمو

 لواحت «جهنلا اذه ىلع نآلا ةلاضلا قرفلاو ہللا ليبس نع

 دوهيلا كلذكو «ةلطابلا مهلحن ىلإ مهبلجو «نيملسملا ليلضت

 نع مهدص نيملسملا يف نولواحي نولازي ال ؛یراصنلاو

 ةيرحب نولوقيو ءاننیب اميف رواحتن اولاعت :نولوقيو «مالسإلا
 ىلع نحن له «لجو زع هللا ليبس نع دصلا نم اذه .نايدألا

 انسل !؟مكعم رواحتن ىتح مكنيد نالطبو اننيد ةحص نم كش

 . هيلع متنأ ام نالطبو ءاننید نم كش ىلع

 «نايدألا نیب راوحلا تاياعدلا هذه نم نوديري ءالؤهف
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 اذه ہللا ليبس نع دصلا هب نوديري ءنایدألا نيب نواعتلاو

 نولواحي نآلا ىلإ رافکلا لازي الو ءمھدصقم اذهو «مهدارم

 نم «مهنوبذعيو «مهنودرشيو «مهنولتقيو «نيملسملا لالضإ
 .هنع مهدصو مهنيد لجأ

 ةيرحب نولوقيو ءاننیب اميف رواحتن :نولوقي نيذلا مهو
 مھتادقتعمو مهنايدأ نودصقي مهنكل .تادقتعملاو نايدألا

 ولار الو لہ ءا٢ :ةنحتمملا] € دورت ول اودوو # : یلاعت هللا لاق

 ء[۷١۲ :ةرقبلا] * وما نإ 37 ديد نع كود ی کوش

 مهنكل (۸۹ :ءاسلا] 4 اوس نوک اورفک امك َنوُرْفَكَت رک وذو »
 نيدلاب لطابلا نيدلا ةاواسمو ءلطابلاب قحلا سبل نوديري

 مهف «مالسإلا ةلازإ نوديري لب ءاذه ىلع نوتبثي ال مث «قحلا

 نع مهوفرصي نأ لجأ نم مهنودرشيو نيملسملا نولتقي
 هذه ءملسم ضرألا هجو ىلع ىقبي ال نأ نوديريو «مهنيد

 .مهدصق اذهو « مهتينمأ
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 رافكلا ةالاوم

 ةئاملا دعب نورشعلاو ةيناثلا ةلأسملا

 [نيرفاكلاو َرْفَكلا ْمُهُ , وم م]

 حرشلا
 امك «نيرفاكلاو رفكلا نوُدَوَي مهنأ : ةيلهاجلا لئاسم نم

 اوذختا مهنأ «ليئارسإ ينب نع كلذ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 ےرواوتب ْمُهْنَم ارييكح ىَرَك» : ىلاعت لاق ءءايلوأ رافكلا
 ء۰ اشوک كسي نل

 َنيِدَلأ نیم ىلاعت لاقف ءرافکلا ةالاوم هللا مّرح دقو

 نو گنی کوکی سو عب ءآيززأ مشب ةيزؤأ رستا هوي اود ا وثم"
 لعف ام 0 اولعفي نأ نيملسملا هللا ىهن ٤٥[ :ةدئاملا] 0

 َتيرفنكْلا َنوُسمْوَمْلا ِدْيَسَي ال ٭٭ رافكلا ةبحمو رافکلا ةالاوم نم دوهيلا
 ےس ےس

 ےس عرس رص ص ا
 نآ لإ ءىس ىف تا رم د ساد الد لقب نَمَو ںیم نود نی كيلو

 هنأو ءاذه يف حضاو رمألا ء[۲۸ :نارمع لآ] کپ ےک وتم وق

 ءاربلاو ءالولاو ؛مھنید نمو مهنم ةءاربلاو رافکلا ةاداعم بجت

 . مالسإلا يف تابجاولا مظعأ نم



 تافارخلا ىلع مهدامتعا

 ةعباسلاو ؛ةسداسلاو «ةسماخلاو .ةعبارلاو «ةثلاثلا لئاسملا
 ةئاملا دعب .نورشعلاو ءةنماثلاو

 ىلإ مكاَحَتلاو ڈناھکلاو ةَريْطلاو ٌقٔرطلاو ءةفايعلا] ۱
 [نْيَديِعلا َنْیَب جيوزتلا ةَماَرَكَو ,ٍتوُعاطلا

 حرسشلا

 ةيلهاجلا يف مهنأل ؛ةريطلا كلذكو ءريطلا رجز : ةفايعلا

 هنوهركي ٍلكش ىلع ريطت اهوأر اذإف ؛رويطلاب نومءاشتي اوناك

 .اهريغو مهرافسأ نم هيلع اومزع امع اوعجارت

 اميف ٌیضُملاو «هدحو هيلع لكوتلاب انرمأ العو لج هللاو

 ددرت وأ «هرومأ نم ءيش هيلع لكشأ اذإو «ناسنإلل ةحلصم هيف

 هيدهي نأ اهدعب وعديو «ةراختسالا ةالص ىلصي هنإف «ءىش ىف

 جار لا نئا ريكتس كالذكو, فا وصلل كا

 دنع نوكي امنإ اذهو «ضرألاب طخي ل : قرطلاو

 لصحیس :نولوقيو «لمرلا يف نوطخي نيذلا نیذوعشملا
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 ءاعذا نم هنأل ؛ةيلهاجلا لعف نم اذهو .اذك ثدحيس ءاذك

 نكلو ‹ نیمختو صرخ وهو ہللا الإ هملعي ال يذلا بیغلا ملع

 . مهنع داعتبالاو ءالؤه بنجت

 هللا باتك ريغ ىلإ مكاحتلا :وه توغاطلا ىلإ مكاحتلاو

 مكحو ءةیعضولا نيناوقلا نم ويي هلوسر ةنسو ىلاعت
 دعاوقلاو مالکلا ملع وأ ءاهفلاوسو ةيدابلا دئاوع «دئاوعلا

 . ةيقطنملا

 وهو «توغاطلا ىلإ نومكاحتي ةيلهاجلا يف اوناكو

 نم :انه هب دارملاو «دحلا ةزواجم وهو «نايغطلا نم قتشم
 . هللا لزنأ ام ريغب مكح

 ةنسو هللا باتك ىلإ مكاحتلا نيملسملا ىلع بجاولاو

 نإ لوسرلاو هلأ یا هود ویس يف لعنت ناک لہ : یلاعت لاق ءهلوسر
 . [ه :ءاسنلا] € كلا مویلَو هاب نون مك

 ديعو رطفلا ديع :نيديعلا نيب جيوزتلا ةهاركو

 نم عون وهو «هنع يهنملا مايألاب مؤاشتلا نم وه «ىحضألا
 ةلاح ادع ام «تاقوألا عيمج يف جیوزتلا هللا عرش دقو .ةريطلا

 وأ جیوزتلا حاجن يف مايألل لخد الو «ةرمع وأ جحب مارحإلا

 ءملعأ ىلاعت هللاو .ىلاعتو هناحبس هللا ديب اذه امنإو «هلشف

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو





 ةماعلا سراهفلا

 .ةينارقلا تایالا سرهف ١
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 تايآلا سرهف ًالوأ

 ةحفصلا ةيآلا

 ةحتافلا ةروس

 ص9-5 -55 0 ٤ ةيآ تلا موي كيد

 ۷٢ ےس ۷ 3 ةيآ 4؟تمصنَأ لآ طا ےہ طْيلاانیحآ »
 ةرقبلا ةروس

 11 ۲ ةيآ هولا نومييو بلاي وم نیا نمیده 3

 ۳۳ . ۲۱ ةيآ 4در گلم كَم نم یو قل ییا مکا راو دعا شا ااا ٭
 اوبد اک لاَ 9 ور م او مَع وح الل َقاَده مب نمک ىَدُه نت كَمَا ام

 ا SESS ۳۹ ۳۸ ةيآ 4َنوُدََِخ ابف مه ِراَثلأ بأ که وأ نيا
 ا خا هم. ةيآ # . . . حاولو و اد جشس تالا اوُلُخدآَو #

 نب موفر رٿ وللا ملڪ وَمن ْمُهْنَم قير ن ےہ نأ ةرئمطتنا# >
 ا aaa Vo ةیآ ہےروُملْعَي ْمُهَوُم ةد

 یر TTT ۷٦ ةيا # . . اٹک اا6 نا ارل ا )
 3ا ےس ۷۸ ةيآ ولما مه نو ام ال بتلا ب تروُملتي لتا مهمو 3
 ۲۲ ءء۷

٠ aS 598 اظ ہاکی ۷۹ ةي €.  
 او سس ولا دنع مت ذأ لم ةتو زئی لإ زا سَم نك اوُناََو »
 متَکطَع ۔وہ تطَحَلَو ةكنَس بسک نم لج ا ےروُملَت 0 م رم ات
 E 07 ۸۱ ء۸۰ ةیآ نومك اهي يهواك (ثعضا كيلو

 قرشلا ىذو اًناسسحإ نال وايو لا لإ ودب ال لب کش یب قیم اتذخآ ْدِإَو #
2 
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 وکلا اوثاءو ةٰولکلا اوٹ قآَو اك سال الوفد نویسکَْلأَو کاو

 تے @ تورش رثنأو من ال الإ رمو
 فا 2 یو 27 چے ا

 0 ۸٤ تی 7 ا بو نی مک شوہر لو کام
 مر ف مد كو ا تپ

 ا کل رس 0070 ۸٦
 ٍِي 0 مم نا یسیع اتیئاءو و لسا ولعب نم اسف و و بتلا ىم دوم اندتا< دلو

 بذ اقيَِتَك ُئکتسا گنا وجت ال اب بہ لور 51ج امّ کن ا يذلا حي ڈک ُهلَثدَيَأَو

 ااا 1 یشن 1 A تحت وہ درفو

 ےہ ھے ع ا 2. ر هرب هلا ر ھ بر

 ۹۱ 7274 ۱ اور و لا متم لب لع ٠ اکو »

 ذِي أيدك ار اک مهام اکل اوت َنْيلَا ہے ا6

Eیورو م وتلا مد ا و ا ہا اورہ  
7 1 

 وهو مءارو اپ توُرمکيَو ال زن اکی نمو اول اَق ہلا درا آمي اوما ٤ مهل لق ادو ©
 هے a ہر ا 2م صر ا ت مص ه4 دو

 مشک نإ لَك ن ها هآَسيبأ دوت مل لف همام ًَرَصُم ُقَحْل
 70916:1017 210000 ا ا رک سکو ١ ةیآ * ےیْیمْوُم

 بككلا اوثوأ بلا و نَوَ ْمُهَعَم َمِل ق قییصت ولا دنع نم 2 آج اکو #
 ا 000 ٠١١ ةيآ € وتی ال مٹیناک روم ترس

 تيكا کلو نيس رک امو ميس كله لڪ نتا ارٹنک اک اشیا
 ِناَمْلَمُي اَمَو تے ےہ لَ لزا ات 1 78ت

 نل نب هدي تورکی اما ھن رشک کش لپ اک اسکا لو یک را نی
 مُهعَفنَب الَو مه مر شی اس نوع لا ندب لا رک نیب نيرا مه اَمَو هيرو

 ول مهس ءیباورکام ن تشو قلع ني ةر خالا فول ام هدرا مل اوُمِلَع دلو

 فشل 9999 ٠١7 ةیآ 45:7 تروملعي او اڪ

 Lae E ایران ادوم ناک نم ال ديلا َلْخَدَي ناول اکو $

 انام نق ْمُهُيناَمَأ كلل وَ وأ اوه ناك س لإ َدَنَجْلا َلُخَدَي نآ اولاقو »
 ١ ...ATE ۱۳١۵ ا ل را
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 ۱۲۹ ۱۲۸ ۳٣۳ ےب ١١17 ةیآ ومي ال نیلا لاق فذ بتلا
 کا ا سام 17 ١١0 ةيآ 4 لص ته ماك نماوُڈئا »
 ا ل ۱۲۷ ةيآ ليمو تيا نم َدِعاَوقْلأ مسه مفرد

 یو و و وو ۳۰ ةيآ راست هوس نم اإ معرب أنَ كعب نمو

 انك اتع اک لو بك اک کلو تپش ماھ تلم کا ١
Eeو۹۹۹  OAC 

 525 و کشو ليَ عور ا لأ اموال لر اما باک ماء اووف »

 ہنی را ہر ل زور ںی ریا نا اتر ىي رم اتر ااا

 ا ےس نم 00000 ٥٣١ ةيآ 6 َنوُمِلسُم مل نو

 ۲۸۹۰۱٦٢ ےہ ١ 47 ةيآ € مهان نرم نذل

 ١١۷ AALS Ae ةيآ 49 يركمملا َنِم وکتل كير ّقَحْلأ ©

 ةَلَسّيِب ام دعب DS را دی ۶
 FAYE اس ا ا ٹک یت ا ا ت وج

 فا ےک کر 62 ھل الآ آم عَن لب اولا هللا درن ام اوما مك کیق ادل ۶

 8۷ ںیہ لہ ہک E وہ ہوم نک كراج

 هَ ن اوملعاو هللا اوما کَلَع ٰیدعا ام لعب ع ودعا یل دتعأ نمک ل
 یو وم ا ل OY تم

 کا كرإ کلا اورفیضت ساو شاکلآ صاکآ ثّیح نم أويفَأ رش
 ۴۰9 ری یس مما یس وم ا سم ۱۹۹ ةيأ ہے

 دا و مک ءاےباء ودك هللا اووگداڈ ڪک اتم مٹی ا0
 ۴۶٢6۵٢ وا رس سا اس تمام ھی جما ٠٠١ ةيآ ارز

 ۲۹۸ ..... ۲۱۷ ةیآ 4ع الكکََا : نإ محی نع گودر قح یہ ولی نواری الو 9

 ۴۱۷ رک بی اوہ ۲٢٢ ةيآ « . . . ةَنجْلا یل اغیار رات لإ وعذب کي »

 خالو ویِف خيال موي قی نا بق نم 0 قدر امم اوما اما ا اھ ۶

 اا و ۲٥٢ ةيآ 4 َنوُمِلَظلا مه نورك ا عن ار

 مان ك ینو ماب سمسا دک لاپ ویو ترثکاپ رکی سط



 عاد
 1 ا EEO وہا ةيآ ا

 ہؤا لوا ادرک تسيذلاو رولا لإ تنملظلا نو مهجر نماء تراك 0
 و E ا ل ا ا ا ا ا ای ا ا ور ۲٥۷ ةیآ توغل

 بَ ویکی راب نماء یک نوموملأَو ویر ن دیر ليث ات خوا و >
 OTS ہم تھ یس مع ےس رم ےک ۲/۸۰" 0 لو

 یس وس ہر ہو وووچووورا ۲۸٢ ةیآ € تبستكا اَماهيلعو ٹبسک اماھل #

 نارمع لآ ةروس
 VE ا ۲٢ ةيآ ٭يَحَِمِب لا تروُلُمْفَيَو هللا تکاب تورفكي نا نإ »

 وتی مٹ مھتیب مکحی هَل بنك 22ب بكوسلا اج کشا ےب یا کرک ا >
 و EO ۴ ةيآ 47 ةرطيتت مشد رهن

 o مہر هم رہ

 مهو تبسكح ام فَ تيفو هيف ترال رول هس مه تم ج اإ فیکف $

 ۳6 یر سس سر ست ام و تر یت یت ٹک تی 4 توت

 IY اک وہ ل esa ۲۸ ةیا | «يلوأ رفا َنوُمْؤُمْل لج زال
 درا وم ری ےس ء هدد وک مو ر 4 و

 رومع هللاو کبود کک رمیو هللا مک یحی نوعیتاف هللا نويت رتنک نلف 3
 7000 و ساس CEES ۳٣ ةیآ ست

 ۱۷۸ء تی ام ه ٤ ةيآ €( نیلا ريح هلو لا ر ڪم و اورڪ مو »
 ٠٦ . ٩٩ ةيآ 4ُليِجنولاَو ديلا أ ام موب ف ترجح مل بتكصلا ات >
 مَا اَمَو مل سم ای تاک الو اکا و يدوب مسا ناکام ٭
 CVO ا ٦۷ RSA SSA ةیآ ٌَنيِكِرَشَمْل

 تن ےن رس ٦۸ ةیآ 4أ ادعو بکا أك مه انا لا کا 5

 اوتماتيك لع ل راما بتلا لان تاع لاَ »
 ۱۸۰۸ء۱۷۹ ء۱۷۹۷ ccc ۷۲ ةيآ «ٍراَهَتلأ

 AE نیم ata یس ین ۷۳ ةيآ (رگنید میت سل ال انوکو 3

 E CE ۷۸ ةيآ ومي مهو ب أ( لع َنوُلوُفيَو ۶
 ۱۸۵ ۱۸۵ یس ۷۹ ةيآ 4 یل ادا أوبك اكل لو مش . . . ریل ناک ام »

 دوو

 . A هيأ کلا ةا ىف عر هنو لقبي ينكسر بي 2 ہی نمو



 و رو ي e م

 اا رخ و ا صو ےیل ۹۳ ةيآ 4 ةلروّسلا لزعت

 ثنياء هيف مڑ َنلَعْلَل ىذه دھو اکا کب ب یر ساتل عضو بلو ن نا 0

 ا یس ا نرس ہت نس EO 0 ےک
 1 ا أ 87 یی کا سو اء ماكي ہک

 ACES یک رھے ام ٠6 E وم
 ہللا تم ورک اوفر رش الواعي ا لص ارتيكع + سْعاَو »

 وانا ےہ دا 0 ا ا اک مات ےک ةي €. .
 ٤ Sl وت مق يم هوك fe رع ےس مم و رے سس جر م و رق ےس مدمر ون ےہ ےس 7 24

 ییا نر ںی یخ SERSAR ہم ٠٠١ ةیا اب

 ل ڪر ڈرا ورگ تريلا اهيل نو أ ونص ء كلا می >
 ۷۸۳ )رم ٹک ا و و ا ا ا ویک ١ ةي. . 0

 ee OE . جینا نوا وشد ممی عبد مولا لعمل مم دق
4 

 AA پس وم ۱۷۸ ةیآ €. . . مہیش رح مط لمت ثان اورفک نیلا نیس الو ©
 ۲۸۲ .... 1١م4الةيآ ۴... .س و ہلا دادو ٣

 اتا ةروج
 +7 70 ٣٣ ةيآ 4 . . . ايس وي اوكرْشم الو هلا اودبعاو ٭ »
 ِتّبحلاَي َنوُنِمْؤُي بت ڪٽ نم دامی اوڈوأ سیا رت ا
 مدي ہی وو ف مف دل ا و Ek ه١ ةیآ € . . .ٍتوُمدَطلاَو
 "جت وم ه9 ةيآ گن الا وأو وسلا اوسيليأو هلا اويلي اوما نیلا ای >
 ۳٣۱٣۰٣۲۸۸۰۳۸ ےس 09 ةيأ €. . . يلوسرلأو لأ لإ هود رف ویک يف محرم ناک #

 ااا ويست ۸۹ةیآ €. . وم ودون اورفگ انگ ورکو اوو
 EY اف ادرک دجاج 1 هموم لَم نمو

 Teese ۹۳ ةيآ 4 اي ابدع م دعو مملو هل هلآ
 اوس لمع لَعَمَم نم تكلا لَها اما الو مُكَينامْأِ سل »
 یہ ژجچہ چو 0 1 1 1 1 1 1 1 11 ١75 2177 ةیآ 4هب
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 عوار كش يسلب رک رغما لا ناک +>
 2000090 رو وت رم SAE جت رو ٠۳١١ ةيآ کیشن . .

 ا۹۸ دوا یم مت سا حا ین ۱٥۷ ةيآ آ هيس کنگ واتا ف

 ۹۱... ہی یک نک تیا وک یم ر2 اھک کب ہلا نوط »
 ھ2 م موس غب

 000 ہک رو ۳۷ 156 ةیآ ۰ سر دعب

 ةجح و ةجح هلل لع سال ںوکیالکل َنِرِذنَمَو َنيِرْشبُم السر ۾
AE ےک ور مس ر e 

 لإ هلأ عا وقت الو ميين أول نت ال يل آ حاي
 سس سس عم ۱۷۱ ةیآ €. . . یا  aSوت یبا :۸۷۷۷۷9۰

 ةدئاملا ةروس

 ١ A 456 ةيآ 4 رمنألآ ةَ ةي کل تل
 جے ع 09 صر می رو ےس ےن 2 ےس کرس

 یو او ا ا E ۸ ةيا «أ یم الا قلع روق تيد مبا

 ا و دت ا a ۱۸ ةيآ 4و اا نے

 E ا لیس 1 ۱۹ ةیآ رت کر ميما نأ #

 مَنِ مكن وتب نمو ضب ءايلؤأ مصعب ءايلؤأ رلصتلاو دولا اودس ال اونماء نیلا اچ ل

 5 تام ہہم یی وس ماس سیم رکن ١٥ ةيآ منم

 E Ses ait ۷۲ ةیآ € اكا ہور ەَتَجْلَا جعل مح دق لاكشي نم ©
 رو ھم سوس ت

 دق روک ءاوھا اوعبلت الو يحلا ريع مڪو فاول ولت ال يتكصلا لم لف >

 ۸۷ ءال .sss رھے ورم وس ۷۷ ةیا آ4 اوٹ سص

 ۴۹۹ تیا ۸۰ ةيآ (اورفڪ نبدا توي م هنيا يڪ یر »

 ۲۰۹ ۰۲۰۸ ء۱۳۹ . . . ۸۷ ةيآ 4مُكَل ٹکا لح ام ےہ ِتبیط اوم رغ ال وما ء نیلا ایان »

 ۱۷۸ ا ۱٥۷ ةيآ 4 اوقع لک لو منہ ام ضر توسل ثم رکی

 ا

 تو تب رتن سہ ٤ ةيآ €( يرعاها واک ال | مَ ِتّاَء ْنَيََياَءْنَم م هيئأَتاَمَو $

 ۷۲ .... ٦ ةيآ چہل نكن ر ام رأل ین مک فرق ني موي نم ھا مَ ربا وع
 OE نون ہک یس ا م رک ۲۱ ةيآ 4 ابوک ولا لع یر نم رلطَأ نمو

 ا ا وج وم ناموا ہبہ ا

 لا تا َن ا کار كلت ےک 0-1 ىلا كدت لمد
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 اك ےب يو ا ل ا EE 1 ةيأ 0 1
 ۷۲ وار و ٤ ٤ ER ةيآ و وک لڪ با لع اسف ےوپ او رڪ دامأوضاَككف ےہ 3 1

 ISE وش زرا ھر م ۔وہ او رک اناا ےس 7
 7 یب دم ال بلا ولا باد ليمن 05 E وج ھے گ

 ےک حا ام ان را ات ےس یسک ٤٤ ٦٤ ناتيآلا 4: َنِلَعَلا تر

 ۲٦۸ ء٢٦٦۲ ء۷۴ ٥١٥٢ ةیا یو تی $
 رسو

 لما ها سبل یب ند مهتلع هلا ےس لتا ووی ط
 نو اح و Seas es ا

 ےس “م کھ i عر مس و اکو کل

 ہا سلا انیس نم مه هَ ودها أوقف حی يم ت کار تک 7

 ص9 “ ٔ 77 1 مح تردا ۲1ج ٤ی ترا ماتأب
 ےس هدو د م هد در {

 ىّدهو ارو یسوم ۔وپ اب یز بتكلا ر ا نم لف یشن نم رشب ىلع ُهلا لزنأ ام

 نک ھر ےھت مھدی سٹ تم ةي €. . سالَ
 ممر 1 4( ا د ہل اتلس یک
 َقّرْح ضعب لإ َمُهٌصَعَب جب نجلا ضال نيو اودع و

 IA SSAA SS SESSA ۃبآ 4او لڑا

 دو نطل الإ دومی نإ ولا لیس نع کول ضب ضرالا ف نم رڪ آ عی نل »
 ا نا نا ل ا ین یز 75 5
 ا وا یا حصہ ١١ ؛ ةيآ 4ۂملاسمِر لمي ُتَيَح ملعأ هلا »

 نم اَنْمَرَح الو انڈا الو اک رشا ام دلا اس و اض نیلا لوقیس »
 ۸9۴ ٤۸ ١ ee E SES e ES ةیآ € یس
 "0 ١ O 0 44 ةيآ انہو خس ف ولعن ني مکدنِع له $

 ۵ج یر یس ١67 ADS ةي. . فف اًدَناَڪ وار وُلِدَ متلفادإو ٭
 ١٣٥۵٥١٣٣ ٦٤ .... آ ٥۹ ةيآ ءى ىف مهم کلا کت اک ما او قز لن #

 9 كرنا م د اَ اح مِ اق اید ویک یکی لإ ج قدم ین تل لک 8
 ١11١-1١77 .... ۲٣٢٣ ةيآ 49 َييلَعَلا بر ہل قاَمَصَو یایعو ینو قال نل لف

 , فارعألا ة ہروس

 هال أ٥  ةيا آ 4ور د ام ی ءابلَأ ینو نی اوین الو گیر رن نإ لنآ امامت ا



I= 
 000 ا ١١ ةيآ 4 ويلي سد را 3 نقل هن ريح ات َلاَق »

 1۹000 ا ۲۸ ةي ا وس

 ہری م هو 24 ءو ا
 بيع ال ُمَنِإ اوفرش الو اونرشا او اواو جسم یش َدنِع ڑی اوُدُخ َمَماَء يبي ٭ط

 ۳6 گا اھ تہ ہم ضس یر سر 4 اچ نيفِرَسملا

 ۳٣۲ ... ۲۰۸ ۲١۹ ةیا آ زرا نم تبطل وداع أ الا وا رک ای 0
 ه لس + اک ےک ےہ ر ەر ےس ےس ی مص 6 ي اا ھل

 EE 5 أو قحلا ريغب یغبلاو مثولاو َنطب د امو اهنمرهظ ام شح وغلا قر مرحامنإ لق +
ey 7 

 ۲۸۵ ۳٣ .. ۱۳۷ ۲٤٢ ةیآ 407 نوک لام کا لع اووف 2

 ال ےب ٠٤ ةیآ املا بو کک حق ال اهنع اور بک کس او اتیا اوك کیا ا >
 ا د

 ةه ڪآ ادو نرده ْنَي مهر ڪل اکو امو »

 ٠١١ EEE ETS aR sa ةیآ «َنيِقِسفْل

 اگ O ED یم عر ١١١ ةیآ گمیلیَع حب وم »

 ال یسک ۱۱۸ ةیآ [ 43 رات اک ام تا عقوف اء

 یہ دو وف ا ١١7 eS E ةيأ یر وچ 3
 یس مَا لمس لاق كلا كردبو یل ا یفاوڑ سیشن معو یوم ردن > یو م مہ ےک رش ےس رب ےہ

 اک رح وس سس سکا ۱۲۷ ةيآ آ 409 توره قالَ ومها

 ١٠۹٦ ٣٠٢ ء۱۹۰۵ .... ۱۲۸ ء۱۲۷ ةیآ 4 ٍضتكلا یاوژ قل موو ٰیسوم رذتُ »
 سر تے سرس

 ء١٥۱ ۱٤۸ ء١١٤۱ ةيآ © . .قَحْلارمَعب ٍضْرَاْلا ف تورك نیلا نیا ء ْنَع فرَسَاَس »
 104 ء۷

 کم ۂکرڈیت ىلا تلال لورا تیبا
 ITI cursus ۱٢۲۵ او دنع

 ٦٤١ ... ۱۸۰ ةيآ ويمسح کود نر اوردو اهي وغدا یل اسلا ھو »

 E ید ہک ا ۱۸۷ ةیآ € َنوُملعياَل سالا ردك أ کیلو »

 لافنألا

 ٣٥٣ E 99-۶ ةيآ (ُةَيِرصَو اكمال تيل دنع مث الص ناک امو $

 اس ڈیز طير ا تركنا ےک ودكم >
 ا ل لا لل ا ااا ا ۳۹ ةيآ هل
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 ص

 لكس لاننا مررنا دکوری بح نيرذتلاثقات» مہ و ھھہ مو ھ2
 1 ال وج تا a SON SAR E ST E تم ه ةيآ صم

 VE يت ٦ eqe SSA EE ةيآ أ ملک َمَمَسي یح »
 مس رض رس ےس

 یا ١۹ ةيآ € خالا مولا هاب نماء نمک مارل دلا ةَراَعو جال أ ةياَِسملَمَجَأ ©

 ركل احس نا نا وأ مکنَوْحَِو ما جاء اود ال اوما تیا اا 5 0
 “رے

 RK وک ما سر IES CONS ۲۳ ةیآ 4 ندَميِإْلا َلَع

 الا .. . . ٥٢ ةيأ اکی مع ندا مح ذإ وت وو ط

 تود نئ ابا بدأ عت رو مراحل اودع 0

 اما 0ح 0 یر یک یر ا هتموت بقا لم ۳٣ ةیآ هلآ
 َلوْمَأ نوک ال نا بھر لاو رال برت اريك نإ اوایل امام ۰ ہمہ ہے ڈ م رص ر

 اق لاا ا ين ن1 ما ل م جما ور 1 ٣ ٣۳ ةيآ لطلاب سال
 موجو مههاَجح اب ی وک منھج رات  اھٹلعا یم و 03 چ اک 7ے ll ےک س حر تور
 ٠6 قاد ےک وير يلج لو و و ہی وقل یی تی و و و یب لون نوا یک Ê ٹوک نو يلا و و و و Ê e 0 ةيآ مشروم م

 0 << حمر م و چ

 مُهوَعِبُت نأ ندو راصالاو َنرجنهمْلا نم والا ترومرسلاو $

 ETON EA E ام ٹن تم ٠٠١ ةيآ )نسخا

 سنوي ةروس

 امف عفش هوه ےرولوغدو مھعفنی ومقال رطبا 07 نود نو تودي

 ہہ COOTER و مالا وا لا حم ١ آه دا دنع

 ۲۸۷۲۹۷۰ تارا ناس ۲ ةيآ 49 تورم قام کلا لِ نحل دہ ادام ط

 وس ا ۳۹ ةيآ کلو مع َمَلَو هدي وطحن ر امی ایك لب

 اتنا ئی صا ۷۸ای 46ق ال امو ضال يف ءایربلا اھل نوکتو ٭

 دوم ةروس

 ۱۸۹ ء۱۱۲ ء۷۸ . ۲۷ ةيآ 4ي أرلا یداَب أو ار مه یا لإ كعب كلر امو ل
 د7۶ ۔ےصرص

 وک ٠٤ ةیآ نينا نور لڪ نايف لینا اُن رولا راو اح آج اذا ىح #



= 
 SESE a ةيآ واباء بام دن [ بتا »

 ۹۲ ف۰ ۹۱ ةيآ 4 اًفیِوَص اَت كد کدر انِإَو لوقت امم اک ةقشن ام بیعشي ولا »

E : 
 نی ہلا رَت نأ ال تاک ام بوُشَعیَو یقخشسِإََو ميهر ائ آباء هلم تَعَتَو 3
 اک ہر سس ادریس مسح سم ضا ۳۸ ةیآ 4و یٌك

 ۹۰٢۲س اس یس ئل ۷۲ ةيآ € يلم ولع ىز لك َقَوَفَو#

 00000000000007 ١٠١ ةيآ KS ا تے وو وکلا اع و $

 دعرلا ةروس
 ٠٠١ e 11111 E ةيآ نمر َبورفکَی مشو »

 میھاربإ ةروس

 نلطلشي اأ ابا دبی تاک اع اود نا ود رانو رسم الا رشا نإ ١
NS ERS ا ةيآلا € یک ٠١ 

 al ٠١ AY ۸۱ ۱۱ €. . ٍضرأْلاَو توسل رطاَف فش ایا هلك تاق چ ©

 Ne شک تک 0 O دبس نأ نو یبنحاو ٭

 لحنلا ةروس
 ۱۹۱ ۰۱٩ .. ۳۵ ةيآ وینم ونود نماند ام ھا اسو ایکشآ یا لاو »

 او ا ودعا نر الر ةا لك ق ت دقو
 iE ease ESSE Base "+ ةيآ 4( توصل

 :٦8 وو ومار اس ' مس ٤۳ ةيآ ۵(4 نلفت ال رك نکلا لهآاولتسف #

 ٢١٤8 ٢٢٢ ےب شہ یم ےس م مير نوفا
4 

 OS a یتا ٥۷ ةيآ 4( تتقن مهو مدحت تت دلا لب ولعت »ف
 TEDA aS SA 1١ ةيا مي ا ر ا الآ لكملأ و

 را ںی نم ۷ ٤ ةیآ € نوما ےک ميه لاش قا ےک 5
 دم ص ا

 10 . . ۸ ةیآ € ی تورقل 5 روک اوات ورڪس دث هَل تمعن ن نوفرعب ©

 ھ۶999 ه٠ € كورفلا و نكسر و ل 2 ماي ہلا نا #
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 eseh ةي. . . تب ال ہلا بلا یرکفی اک $
 رر کک سمر رر ا ر

 ٣ ةيآ 4 مارح اًذنهو لاح اذنه بک زکلا ممتا یت اَمِل اولو الو ۱٤١١ء 1۹۰

 کا را 0 00د د 9 ۱۱۷ ةيآ 459 م0 لع 0

 ءارسإلا ةروس

 کم املا یم ہیلع ارن رییس توش ہورہے کرب
 NFS RSS ہی منع ام ہاتھ لو یجب یاس غار 40 ةيا € ہا

 AE 39پ ۱۰۹ a دلو ا
 ا55 موتاحم ٠٠١١ ةيآ کیلا آملا ُهَفْوْعَداَماَيأ نمر آوغَدآ وأ هللا أوعدأ لق »

 تيكا
 یو سر سوس جا ۱۰ ٣ ةيآ 42 انا سلا و لهل

  20 0ةيأ ٠١0  SSموی٣۷

 ١١١ . ۲٢ء ٣٢ ةيآ ادل یر ةدابعب ك رشیالو الص لمع لمعي ویر اقل اور ناک یف ےل

 ميرم روس
 ٌنسَحَو اماَقَم ربح ِنيَمبرَمْلا ىأ اوما نيل رف يا لاق تیب اشیاء هج ت ادو »
 1 ۷٤ ۷۳ ةيآ 4( ايوا ْنَسَحَل مه نر نع مهما ها کو ي اي

 هط ةروس
 تھم سم د دندن نبك ه ةیآ ر ىوتسأ شرملا لع نمحرلا »
 اھ یمن جاممو ۸ ةيآ 40 یل اتا هل وه دز هَل هَ
 0 1 ٠٥ قیا 14( دهم مفلح ءى كطعأ »

 ات دز ٠١ ةيآ 4( لوألا نورفلا لاب امه لاق $
 E سن ٦۷ TEE ةيآ 4 ىسوُم ةف ءهِسْفَن ىف سیاف »
 ١١٤١ AS ةيآ امنع ينذر َبَّر لُقَو »

 ا

 a ا EY ةیآ 4 ا تک گم 2
 مس یی

 ۲0 ةيآ 4( نودع أنآ لإ ر أ ِهلِإ ی و الإ لوس نم تلق نم سرا امو 3
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۲٤ 

 جحلا

TES NE ۔ ںی ےہ اك پری ةيآ چ ایش ف لرش ال نا بلا كَم یھ بإل اکہ او ٣٢ 

  0عیوس هللا كرإ ںیانلا ےہ ےریو السر ةر ملا ري ینلسَي ها

 ةيآ صب  SESS ۷ » ۷۵محب ۸ ELSح

 نونمؤملا ةروس
 ور و ٥١ ةبآ م لن نأ ديرب کلن رال تمام

 27 رہی کپ 22 ءو سر 011 5 0 اً

 رپ اس ولو مڪي لضفلی لضفنب نأ ذب رپ کنت رس رب الإ اذه ۶

 7ک RE تھ ALE ۲۵ 074 ةيآ | 4 ةكيللم

 ۲۰۹ . 5١ ةيآ 4ل مع َنوُلمْعتاَمي نإ احِيدَصْاوُلَمْعَأو تبیطلا نی وک لسیرلا ایان »
  eSسعی ا ووسس ۴۵۶٢۶

 ١١ ١ ١ ةيآ 43 دوم ال ات مکن اک کف امتار تہ يَحفأ >

 رونلا ةروس
 ٤٤ 5 ةيآ 4 ٌرِيْأ ٌباَدَع مہم وأ ةت و مهبيصت نأ هورسأ نع ملاحي نذل ردح » لے #2 .e وم 7 سمس يو م اىرور

 0 اوروس

 هلو كارم دي تیل کیک هدو هل الا هيلع ر اکو اوُرََك یر لات ط
 و رسو سرا ین یت ٦٦ ةيآ © جزر اليترت
 5١ . 0147 ٣٤٢٢ ةيآ 47 اررفكح الإ ساتل لک اف ورک کیل ہت هنفرص دق دلو ۾

 ءارعشلا ةروس
 E saa ۲۹ ةيآ 4 سينوجسملا نم هت وع اهل تدان $

 E تی اا مم ٠١6 ةيآ 4 ا ع موق تبذک »
TUE TANT Gees ةیآ ١١١ SS 02 ا ١ 

EDENE ۱ةيآ 4ی ںی لا داع تدك ٭ ٢١ 
15 E TE ةيآ € یاس ملا دومت تبذک 
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 صصقلا ةروس 3

 . ۳۸ ةيآ نیلا لَع مه يل ڈقواق ريع لا نز مُكحَل ُثدِعامأَلَمْلا اھ
 ١58214

 ٠٦ هم يآ 4( برر ناو الی الا زبي كشر عهتكسم كلف »
 را . مر ص رس

 رقم SA ۸۷ ةيآ «ئىينعرْلِم لع مشوا امت لاَ 9

 توبکنعلا ةروس

 ١١ .. ۲١٢ ةيآ کنید لولو تل س وعيا وماء تسيل اورفڪ نیا لاقو ۶
 ٦٦۷ تا ۲۲ ةيآ 4 قَمَحي ناشی وأ ویالو ولا تاکی ورک تیلو ١
 ۸۸ ء۱۷ ء۷ ه١ ةيآ 4نور سلخ ( مه كيزأ ساب اورم ڪو لي لاڀ انماء یاد ۾

 مورلا ةروس
 ٣۱ FATE OT ses ةيآ 40 درشل تاک تو ۶

 ۳۰۰۶۶.۸0 ards ۳۲ ةيآ 4 وحرف مودل امب رج لک » ت a حصا و ھے . 72
 5 نامقل ةروس

 نطيل ناك ولا انءابا ھڪ ابو ام مَن لب أولا هللا لزنآ آم وعينا مه لبق اذإو $
 OV وو ٣٢ AACS ةيآ 46 ررعّسلآ باَذَع ل موعدي

 مُهنِمانذخَآَو میرم نا یسیعو ئسومو مهربإو چو نوو کلنمو مهم نعل نِءاتذخأ ذو ۶ ا ت ےس ت اک ر ت ع 4 لع سب ا يق
 lS N اا ا راس ادا ۷ ةیآ ا اًظيِلَع اهم ےہ 0 رق 7

ellصر ل ءم م 2 رم حم هس د  - 

 FOE Recess ۳٣ ةيا #نلوألا َةَيِلهنج ا جربت ےن الو »

 أبس ةروس
 0 ادراج ۳۷۔٣۳ ةيآ ندعم امو ادلوأو الومأراكحأ نحن اولاقو» ہا ےس ےس م2 سل ع د مكس كس حطي پو ےک ما ےہ

 م

 ١١١ 4 ةيآ دورك .وي لینا امہ الاجرام لاق ی رزق نم یر ناسا امو $
 كبَر دنِع هرجالاو ایندلا ويعا علتم امل كلذ لڪ نإو افرخزو سلس مالا ےشم ےک ل سس ل و ر
 ےن رے و۶
 تگ ADAGE ۳۷ ۳٣ ةيا 4نيقتملل

 ريب حمر ر o ےہ ہن ےہ رحمہ ےک ےب

 ۔ -_ ُرِدْقَيَو ووا نی ءا نمل قزرلا طسب فر كي لف ٭
 ۹ ... ٤٤ ةيآ € ريذن نيك و مل انلسرَا امو اٹوسردی پک ني مھتیئاءامو » ت 71 سا. ےگ ہہ ےرم مہ رش و ےب ےک ےس ےہ مسرع رس چ ےہ ےل



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 س س ل

 7ھ ر ۲۴ ےہ ے ےک رور رەھ اس ےک ہے و

 ڈٹ 7 کاک ا ھ۶

 ۵۸۷۸۰۵۷۷۱۵8۲ یتا رت روتا یا تر تا و A ار ا

 رطاف ةروس
 مہ ح قو مس رم ۲

 E ا شام حت سن سر ۱۸ ةیآ «ٌدِهَرْخُأ دزو و ڈرو رت الو »

 ا زا ا ۲٢ ةيآ ریت اف الح اإ ةا نإ اذن ا اًيشب ىلاي كتلسرأ ا اَتِإ ©

 تا 00 ٤٤ ةيآ 4 . . . کیک وري ضال ف اور کرا »

 سي ةروس

 VES سس ٦ ةیآ € را نوع مه مُهْاباءرِذنا امام هوقرذنلل 8

 ص ةروس

 80 وی ۷ ةيآ 2(4 قلي الإ اداه نإ را وَليلا ىف ام امی مل
 دص ر کم س رے 2 ع وس کر ١ص ےک در تصر حصص و رس اش

 أورفك ل ليوم اورفك يذلا نط كل الطب امت امو یو کلا قل اَمَو »
 تم رر و و 99000000000 ۲۷ ةیآ € راّتلا

 َنيَِنمْلا لَم را ٍضْرَأْلا ىف َنِِسْفُملَ تعیَتلا ایک اتما نیلا لم زا »
 ا ا ا ا تر شک اک ۲۸ ةيآ €< ٍراَّجْمْلاَك

 رمزلا ةروس

 ا ا سس یش یم درج طب نت تیل هل اظ دان

 VON ہت جد ہا یس سم قت تو

 ۲۸۵ ء۱۹۲ . ۳۲ ةيآ 42ج ذ| قدماي بدی لا أ َلَع بذک نی ملط ٭

 I ۰" لسل - 757 ٠٢ ةیآ 409 لیکر وت ےک لک تو و ہو

 ٦۷ .... ٠١١ ةيآ کومل قلا مباغت کج شالا رد یک اک

 رفاغ ةر وس
 ر ےروص وک ممو رب يمر

 ۲۴۶۱۷۷ و شو 6و سچ ا ١ 5 ةیآ ٭َنيْيلا هل تيصلخ 2 وعدا
 ۶ھ

 ٣٠٢ ء۱۹۷ .. ٥٢ ةيآ 4داَسَفْلا ضا يف رهظي نأ وأ تحسد لب نأ فاعل ا »
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 تک ٠٦ eS ةيآ 4) تیرخاد هج
 تلصف ةروس

 میم ا وے

 QTE ه ةیآ « رفو اَنناَذاَء فو دل ًانوعدن ام ہوا و ةَ نانو ول اَفَو »
 ١5 .٦۹ ةيآ ةو متی دَسَ و وه ْمُهَفلَح یا هلل کا ار لو سب 1 ےہ 2

 E ۲۲ ةیآ مک ةرصب ةر أ ورم ہیلع کہتی نا أ تورس رٹک امو

 ١ ةيآ 47 ترسل نم متحبصاقر ا کیپ شنط ىزلا خطو ۲۳ . . ٠٤١

AA ےگ کج یک یک نان يَ مالو هيدي نیب م لليل هيي ال $ 

 ىروشلا ةروس
 و ٠١ ةيآ را لإ :ةمكَحف ویس نم ويف مفلح اَمَو ۶ى
 مو ا م 000 النعي یر اک م رام نا تکل يت #۶
 ١ ةيا ۲ ا وادي ملام نب نزلا نو مهل وعر اڑے اڑ ےک رش رل مآ 0

 ولآ ومو ہم شیو وطتقام دعب نم تبعا راب ىلا ھو ط
2 

 EY ا ےہ یاس ف ۲۸ ةیآ «ٌديِمَحْل

 ١55 ه٠ ةيا 1 427 ربك اوعي کیری تبسک امف یوم ني مڪر مآ و ©

 فرخزلا
 AEC EVO تیس ہی أ أ ع ٠١ ةيآ مهن دبع ام نحل ءا د اولاَقَو »

 لع او وأ 1ع 5 مدون 1هوفرعم لاَ ال ریت ن رک ىف کب نم اتلس ام کل ٭
 ONES naa ERTS ۲۲ ةيآ 4 َتوُدَتْفُم مهرتاَء

 ۳٣ ... ۲٦٢٢ ٢٢٢ ةیآ مز ہظع نکلا ني لج لع نارمل اذه لر ول ولا ط
 ا یھ ا یت ام سس اس ےہ ۳٣ ةیا 0 یت

 َمُهَو قَحلأي دہک نم الإ هَل ونود نم ت وعدي ےب یلا ُكِلْمَياَلَو $

 ا 1 1 111 ۸۰ ةیآ «َنوُمْلَعَي
 نالا روس

 اوو أوما ء نيرا هلم نأ تاسلا وح رجا نیلا بح مآ » 7۶



 ات چے دم ضم رس مس ا قا اس ۲٢ ةیآ «ٍتحِلَّصلأ

 ا ۲ ٤ ةيآ € رها الإ اكلي اَمواَيَعَو ترت ایل ناحل ! ىهاَماولاقو $

 فاقحألا ةروس

 ۳ ااا 0000101 ١١ ةیآ ویل ائوُفَبَساَم ارح .

 ا یھ وم سس ا 7 ةیآ آ 4یف مگ »24 | اميِف مُهَتكَم دقو دَ

 حتفلا ةروس
 00001111 1 1 ٠١ ةيآ وأ ملك ارے نأ تب

 و ٢٢ ةيآ ِةَكلهَكلل هيج هيج هيلا ُمِهِبوُلُف فأ أوثق جر ہلا لعج 0

 08 ١ ةيآ €< مل یت هن أوو اشک یب رخ مه ومما نا امان »

 ٠١ SS OE o ةيآ « ميو ا نيب أوحِص ےک وح َنوُمِمَومْلااَمَّنِإ ل

 وو e ں1

 قةروس

eا ولاا جا نوا 0  

 ٦٦ ET TNT ةيآ اب مم دشا مه برف نُی مُهْلَق اتکلمآ کو ٢

 تايراذلا ة ةروس

 ٥٥ TESA ةیآ ل دوبعيل الإ سلاو أ تّقَلحاَّمَو »

 روطلا ةروس

 لب ضر او توسل وقح افَلَع ما توشیح مه مآ ِءْىَس ربع نِم وقل مآ 2

 Ee ا AS جم کف رح ٣٣ ٠٣ ةيآ € ثم ال

 رمقلا ةروس
 رر اھ ا ا ۲٥ ةيآ € ا رٹ باذک وه لب ايب نم هيلع رحّزلا ینہ 0

 افلا ا م ا ل ٤٩ ةيآ € ردفِيدتقلَع ویک نإ »

 ديدحلا ةروس
1 2 

 ۱٥٢١ لول . ۲ ةيآ بڪ ف الإ کشا الو ضا ىف ةَبِصُم نی باسا مل
 سس
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 ةلداحملا ةروس

 و ےس ے0 ےک آ 01

 ۲۷. ةیآ ا اوس رو هبا داس نم توداوب خلا وول او هاب وم موه دجال $

 رشحلا ةروس
 ا۹8 روتی ۷ ةيآ 4 َقرمْلأ ىِذلو لولو هيَ یرٹلا لهأ نم ءوِلوُسَر لع هنأ اف ام »
 ۱١۷ ےس ۲٤ ء٢٢ ةیآ 4ةددهشلاو يملا مدع وه الإ لإ آل یل لا وه >

 ةنحتمملا ةر وس

 A رم یب تا 0023232 29 ٢ ةیآ € نوُرفْحَت و اودوو

 فصلا ةروس

 اک نا لی سرو ه ةيآ «َنيِقِسّفَل نقلا مولا ید ال و م مهمولف هللا عزا اوغار امل »
 ۹۴ ء3 سے هما یىی ٦ ةيا | 4کی دی نیب ام یہ ا رس مس ۶

 ةعمجلا ةروس
 تن سس ۲ ةيآ 4 ينم وسر نتي ىف كَم یا وه »

 وم ةروس
 ٤ :١ ةيآ روُدُصلَا اذل هَ نول امو دویم دلعي ضا لاو وما یف ام 22 راعي ©

 ملقلا ةروس
ore olor 2 دع 

 ١٤ 6 .... ٦۸ ةيآ ©نوُمَلَعي ال ٌثِيَح ْنِم مهجِرَدَتسسَس ثيل لا اج بِكَ نمو ِفرذَ »

 حون ةروس
 طا نم سس ھر سرا ار ۲٢ ةيآ €( ارابك اركمأوركمو »
 ٣ ۲١٢ ةیآ 6€ او َقوُمَيَو کوفی الواعاوُس الو ادو تردا لو کت ها نرد ال اولاقو ©

 رثدملا ةروس
 ا ٹی سر سج سد لصصموح ٢٣٢ ةيآ 45 رتبلا لوق الا اذن ©

 ةمايقلا ةروس

 1۹۷89۷ تہ یم یھ مرو ہم ام رس اھم و سا ةيآ پا کش كرا نأ نول الأ بأ »



 SES نت ٤ ee ۲ ةيآ 43 للا مکر انآ لاقف »

 4ت ین ةاك ذيب عن یا ا دی ی یار باز م2ل نم ہرا رفي موي

 ا ا نی تیس ےہ ےیل ۳۷ ٣٤ ةیآ

 راطفنالا ةروس

 TEES مم . دو ع کیم اک ےک هب وو ھ ےس يدم
 TON aa ھو مو ۱۹ ةیا 4( لل ذی رمألاو ایس ںیفإ سفن كلمت ال موہ 0

 رجفلا ةروس
 O ےک ا رے ا ۸ ٦ةیآ 4( دامب کر لمف فک رت لآ »

 0 DS ۹ ۷ ةيآ د داملا تاد مرِإ ©

 ليللا ةروس
 ل کرس ںیہ ٠٥ ٠١ ةيآ 4( قلو نعام ام »

 ةنيبلا
 0 ه ةيآ لآ هل نص هم وذيل الإ اڑی امو »

 رثوكلا ةروس

 ا صنم سم ٢ ةيآ € آو كيا لصف »
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 ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا مقر  ثيدحلا
 TEE یک ا ا مس سس !؟مک رھظأ نيب انأو ةيلهاجلا ىوعدبأ

 EOE ness : نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رومأ نم يتمأ يف عبرأ

 NEN اا وس مم سا رت نک كسفن هب تيمس كل وه مسا لكب كلأسأ

 ا ا نس ًاحاوب ًارفک اورت نأ الإ اوعيطأو اوعمسا

 تار ا ےش E سک كرهظ برضو كلام ذخأ نإو عطأ

 ا3ا اسد تام یم سل توا رسوم هل قلخ امل رسیم لكف اولمعا

 EE ناس ا ما او سوچتی ةيلهاج كيف ؤرما كنإ ؟همأب هتريعأ

 لا ہد OSSD :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 Reeds SES e رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ

 OTO AAAS AES ًامولظم وأ ًاملاظ كاخأ رصنا

 ا بیج سم اس Se نولوقت نوكرشت مكنإو نوددنت مكنإ

 IR ESSE خول و الا وس ee فورعملاب ةعاطلا امنإ

 سا ا ا ا هلسرو هبتكو هتكئالمو للاب نمؤت نأ

 1کا ل TTI مارح مكيلع مكلاومأو مكضارعأو مكءامد نإ

 E 1 ا 1 دم سس دام سہ نزحي بلقلاو عمدت نيعلا نإ
 Eee بلقلا نزحب الو نيعلا عمدب بذعي ال هللا نإ

 ا ا و در سا اک لامجلا بحي ليمج هللا نإ

 لا هو ع ىري نأ ةمعن ٍدبع ىلع معنأ اذإ بحي هللا نإ

 ٣٢۲۳ ف۴۳ OY EV ےس هب اوكرشت الو هودبعت نأ :ًاثالث مكل ىضري هللا نإ

 AEN vego بحي ال نمو بحي نم ايندلا ىطعي هللا هللا نإ
 EV ا Aaaa لا واحضان هس نإ

 مک E SE ا دجاسم روبقلا نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإ
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 هللا ةيصعم يف رذنل ءافو ال هّلإف كرذنب ٍفوأ  TEYنس ترس رم

 اصلا لجرلا مهيف تام اذإ موق كئلوأ  aا

 ا ا ہیک تھ يف 4 و مكاَيإ
OT ےس کی صو وک ول مرچ ٹک هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ نم ناميإلا 

 مر ساس سم شموش أدب امك ًابیرغ دوعيسو ًابیرغ مالسإلا أدب ت1٢

EO ا تا اک ییا وج ءاسنلل قیفصتلاو لاجرلل حیسبتلا 

 ا23 ییا ساس یم سمیع ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل تلِعُج
 انک قا جس و بش ربلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا

 ا ورک اے تی ترس هبصق رجي يعازخلا يحل نب رماع نب ورمع تيأر

 ا ا شرح فحصلا تفجو مالقألا تعفر

 ا م ا وول وا ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتفتس

E اوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق 
 ا تھ کن ضر ةارع ةيلهاجلا ىف نوفوطي سانلا ناك

E و ةجابيملا اهيلع نلخصدلار روبقلا تارئاز هللا نعل 
 ةضوعب حانج هللا دنع لدعت ايندلا تناك ول  Vea LESSا

TILTING ینز نم ىلع ةاروتلا یف نودجت ام 

LC ETE مجرلا ناش يف ةاروثلا يف نودحتام 

 یس م لا ا و بنل ا قيفصتلا مترثكأ مكتيأر يلام

 یر وہ م و او نما خخ تمم مولعم هدعقمو الإ دحأ نم مكنم ام

 در ا ا هنم سيل ام اذه انرمأ ىف ثدحأ نم

Aedes Aes ا افر لا ون 

 هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطب نم 010111111111110

 اس شمس ین سس بذک هنأ یری وهو ثیدحب ىنع ثدح نم ۹۳

VO تی تاک ا وس و ا نس تا نرم هيلع نبل لمس ہم 
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 EARS وحلا ةيلهاج ةتيم تام ةعيب هقنع يف سيلو تام نم

 یب ہا را ا ایا ا ا ا ا و مكنم ىسومب ٌّقحأ نحن
 ECEME تا انساك هتان وتو جمل اهتوم لبق بتت مل اذإ ةحسانلا
 a 1 ہچکی ORL دبعُي ةيلهاجلا ناثوأ نم نثو اهيف ناك له
 OE ےہ ا صلہ ہیچ یم كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعاو

 ,ASS RESET دحأ يب عمسی ال هديب دمحم سفن يذلاو
 اک و شما یعاُتا الإ هعسو ام اًبح ىسوم ىخأ ناک ول هللاو
 تے بم ا فدا لك تاجر بالا تاند کا
 ۴۶۳ کن جت چک یس متنك ثيح ٌیلع اولصو ًاديع يربق اولعجت ال
 كلا ےہ ےس رش رس رس تر مو ہتیوس ًالإ ًافرشم ًاربق عدت ال
 ا٤ اک رس ہی ESE ASS رهدلا وه هللا نإف رهدلا اوبست ال

 اک ےہ رس رس یگ تن ج . . . . ميرم نبا یراصنلا ترطأ امك ينورطت ال

 111111111111100 قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال

 اكن ل e ا هتل ناو مالا ےہ ییا قا يتيذؤي
 O ہی رش ہدم ھی يملا مس تاملك كملعم ينإ مالغاي
 ON هوو أ وموزو . . مكنع ينغأ ال مكسفنأ اورتشا شيرق رشعماي
 تن 0000000 كنيد ىلع ىبلق تبث بولقلا بلقم ای
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 سهفلا

 97 ينو CET NTT TET ةمدقملا

 ا Se ES REE باهولادبع نب دمحم خيشلا ةمدقم

 177 ا N ا SESE OSES Ne زا حرشلا ةيادب

 N سض رام ابا ين ذأ اودع SERS نييباتكلاب دارملا

 ERE وا ل سا وس ةيلهاجلاب دارملا

 ٠١ !؟ةيلهاجلا لئاسم ركذ ىلإ یعادلا ام : لاؤس نع ةباجإلا

 ET فرم هاا و معا

 ںی TT نيحلاصلاو ءايلوألا ءاعد : ىلوألا ةلأسملا

 ۳٣۲  مهنيدو مهتادابع يف ةيلهاجلا لهأ قرفت : ةيناثلا ةلأسملا

 Vea ةليضف رمألا يلو ةفلاخم مهرابتعا : ةثلاثلا ةلأسملا

 5اھ E 0 هراضمو ىمعألا دیلقتلا : ةعبارلا ةلأسملا

 E ےل بور تو رثكألا هيلع امب جاجتحالا : ةسماخلا ةلأسملا

 ا یی ےک نومدقألا هيلع امب جاجتحالا : ةسداسلا ةلأسملا

 انت ہا ةوقلا لهأ هيلع امب لالدتسالا : ةعباسلا ةلأسملا

 ۷۲ ًاقح سيل ءافعضلا هيلع ام نأب لالدتسالا : ةنماثلا ةلأسملا
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 ۷٤ . دابعلا لاّهجو ءاملعلا ةقسفب مهؤادتقا : ةعساتلا ةلأسملا

 مدعو مهمهف ةلقب نيدلا لهأ مهيمر :ةرشاعلا ةلأسملا

 VAS ا و رر aE کرم ھم لام وما عاقبت ہت a مهظفح

 ۸۰ .. دسافلا سايقلا ىلع مهدامتعا : ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 RE حيحصلا سايقلا راكنإ : ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 تو ف حالصلاو ملعلا لهأب ولغلا :ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 ۸۸ ... لطابلا مهتابثإو قحلا مهيفن :ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 رذعب قحلا لوبق نع مهراذتعا :ةرشع ةمماخلا ةلأشتلا

 اج تیس ]1 ] ]1 صو نو لطاب

 .....qo ءايبنألا ىلإ لطابلا مهتبسن :ةرشع ةعباسلا ةلأسملا
 ۹۸ مهتفلاخم عم ءايبنألا ىلإ مهباستنا : ةرشع ةنماثلا ةلأسملا

 ضعب لعفب نيحلاصلا بيع :ةرشع ةعساتلا ةلأسملا

 ات ےس مان تھک یب موجد مهيلإ نیبستنملا

 ناهكلاو ةرحسلا لاعفأ نأ مهداقتعا : نورشعلا الا

 EAT ية واب ءايلوألا تامارك نم

 ريفصلاب هللا مهدبعت : نورشعلاو ةيداحلا ةلاشملا

 E EERE EAE ROSE قیفصتلاو

 ٠١5 . ًابعلو ًاوھل نيدلا مهذاختا : نورشعلاو ةیناثلا ةلأسملا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
A= 

 EA كم م ايندلاب رارتغالا : نورشعلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 ناك اذإ قحلا يف مهدهز :نورشعلاو ةعبارلا ةلأسملا

 ۹۸۶ ا ا ا خم لل اا ل م وف ينم ءافعضلا هيلع

 ءيشلا نوك ىلع لالدتسالا :نورشعلاو ةسماخلا ةلأسملا

 ا أ ا مح مسام Nhs هيلإ ءافعضلا قبسب الطاب

 دعب باتكلا ةلدأ فيرحت : نورشعلاو ةسداسلا ةلأسملا

 TES ہت سوم ا وس اھتفرعم

 ةلطابلا بتکلا فيلأت : نورشعلاو ةعباسلا ةلأسملا

 ۹۸ فو تاج سر س ESSA رر” هللا ىلإ اهتبسنو

 ۱۱۸ قحلا نم مهريغ دنع ام ضفر :نورشعلاو ةنماثلا ةلأسملا

 نومعزي نم لوقب نولمعي ال :نورشعلاو ةعساتلا ةلأسملا

 75س نم اھ قطا مكر ا جوجو ممل مهنوعبتي مهنأ

 ٠١١ ... عامتجالا كرتو قارتفالاب ذخألا :نوثالثلا ةلأسملا

 قحلا نيدلل مهتوادع :نوثالثلاو ةيداحلا ةلأسملا

 E ICE تے نا نے ےک لطابلا نیدلل مھتبحمو

 مهريغ عم يذلا قحلاب مهرفك : نوثالثلاو ةيناثلا ةلأسملا

 NIA SEO کم ام رٹ لن رح هنووهي ال نمم

 ۱۳۲ راكتإلاو رارقإلا يف مهضقانت : نوئالثلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 نود اهسفن يكزت ةقرف لك :نوثالثلاو ةعبارلا ةلأسملا



 ۱ ةيلهاجلا لئاسم حرش
> 

 ١75 مرحملا لعفب هللا ىلإ مهبرقت :نوثالثلاو ةسماخلا ةلأسملا

 ميرحتب هللا ىلإ مهبرقت :نوثالثلاو ةسداسلا ةلأسملا

 وہ و ا ولا مارحلا ليلحتو لالحلا

 نابهرلاو رابحألا مهذاختا : نوثالثلاو ةعباسلا ةلأسملا

 ۲؟۹ مومو م وك رن ونگ هللا نود نم ًابابرأ

 ١57 هتافصو هللا ءامسأ يف مهداحلإ :نوثالثلاو ةنماثلا ةلأسملا

 ١55 ىلاعت هللا ءامسأ يف داحلإلا :نوثالثلاو ةعساتلا ةلأسملا

 ١58 .... ىلاعتو هناحبس برلا دوحج :نوعبرألا ةلأسملا

 O صقنلاب هللا فصو :نوعبرألاو ةيداحلا ةلأسملا

 OE نات كلملا ىف كرشلا :نوعبرألاو ةيناثلا ةلأسملا

 OE یوم هللا ردقل مھدوحج :نوعبرألاو ةثلاثلا ةلأسملا

 هللا نأب مهرفك نع راذتعالا : نوعبرألاو ةعبارلا ةلأسملا

 نيب ضقانتلا مهاوعد :نوعبرألاو ةسماخلا ةلأسملا

 NS یہ LS E و ںیہ E RES هردقو هللا عرش

 رهدلا لا ثداوحلا مهتبسن :نوعبرألاو ةسداسلا ةلأسملا

 ۱۹۳۰ یررض اھت ےک ھم رک ھر ال ea ون هل مهتبسمو

 Vea ass هللا معنب مهرفك :نوعبرألاو ةعباسلا ةلأسملا

 اے تیز ةلمج هللا تايآب مهرفك : نوعبرألاو ةنماثلا ةلأسملا

 ١594 .. هللا تایآ ضعبب مهرفك :نوعبرألاو ةعساتلا ةلأسملا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 ١7١ لسرلا ىلع بتكلا لازنإ مهدوحج : نوسمخلا ةلأسملا

 نم هنأب نارقلل مهفصو : نوسمخلاو ةيداحلا ةلأسملا

 Wala AE رشبلا مالك

 ١75 . ہللا لاعفأ نع ةمكحلا مهيفن : نوسمخلاو ةیناثلا ةلأسملا

 ۱۷۷ .. هللا عرش لاطبإل مهليحت :نوسمخلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 ىلإ لصوتلل قحلاب رارقإلا :نوسمخلاو ةعبارلا ةلأسملا
 ا۸ا QOSERA CARNES مج رم Ee هعفد

 نم هيلع مه امل مهبصعت : نوسمخلاو ةسماخلا ةلأسملا

 ۸۸ یمن کس سم وال لطابلا

 ١85 . ًاكرش دیحوتلا مهتيمست : نوسمخلاو ةسداسلا ةلأسمل

 يلو فیرحتلا : نوسمخلاو ةنماثلاو ةعباسلا ناتلأسملا

 ان طر کم وصی هللا باتک يف ةنسلألا

 باقلألاب قحلا لهأ مهبيقلت ؛نوسمخلاو ةعساتلا ةلأسملا

 .AN اص وا مھا ظ۷ تم یی ایس ولو ھی ةرفنملا

 ىلع بذكلا ءارتفا : نوتسلاو ةيداحلاو نوتسلا ناتلأسملا

 نکا یر سس eSB قحلاب بیذکتلاو هللا

 ۱۹۳ قحلا لهآ دض كولملا رافنتسا ؛نوتسلاو ةيناثلا ةلأسملا

 ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 AT یس تما فا ا لا ترک گار

 ٠١١ مهيف سیل امب مهسفنأ مهحدم : نوتسلاو ةنماثلا ةلأسملا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
= 

 ةدابعلا يف مهتدايز :نوعبسلاو نوتسلاو ةعساتلا ناتلأسملا

 0000 TT اهنم مهصقنو هللا هعرش ام ىلع

 مهيلع هللا بجوأ ام مهكرت : نوعبسلاو ةيداحلا ةلأسملا

 اا" هس و اجا داو ا يول وع خو للا چوک عرولا باب نم

 كرتب هللا ىلإ مهبرقت :نوعبسلاو ةثلاثلاو ةيناثلا ناتلأسملا

 ا 0 011 تابيطلا

 ىلإ سانلا مهتوعد :نوعبسلاو ةسماخلاو ةعبارلا ةلأسملا

 یر و اکا ا ل ا م ب ا خا لالضلا

ENO Ea EERE ا قحلا عفدو 

 حلصي ال نمب مهؤادتقا :نوعبسلاو ةعباسلا ةلأسملا

 BINM ا aE جا ا اماما وک i ةودقلل

 ووك هللا ةبحم يف مهضقانت نوعبسلاو ةنماثلا ةلأسملا

 ينامألا ىلع مهدامتعا :نوعبسلاو ةعساتلا ةلأسملا

 تن فو ER EES جیسا سی ةبذاكلا

 O le وعمل صاخشألا يف مهُوُلُع : نونامثلا ةلأسملا

 ۲۲۷ .٠ . . . ءايبنألا راثآ یف ولغلا : نونامثلاو ةیداحلا ةلأسملا

 .77١ . . . كرشلا لئاسول مهذاختا : نونامثلاو ةيناثلا ةلأسملا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
I= 

 ۲۳۳ جیت روبقلا دنع مهفوكع : نونامثلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 دنع حبذلاب هللا ىلإ مهبرقت : نونامثلاو ةعبارلا ةلأسملا

 کتے ا جس ملا ےک روبقلا

 راثآب مھظافتحا : نونامثلاو ةسداسلاو ةسماخلا ناتلأسملا

 ۲۷۶" ل ل نيمظعملا

 :نوعستلاو نونامثلاو ةعساتلاو ةنماثلاو ةعباسلا لئأسملا

 CEE ماو ل ا ARA ةيلهاجلا لاصخ نم

 .۲٢٢٢ يغبلا ىلع مهعتجم مايق ؛نوعستلاو ةیداحلا ةلأسملا

 11و قحلا ريغب رخفلا :نوعستلاو ةيناثلا ةلأسملا

 ۴۶۹٢ سرِ توقمملا بصعتلا : نوعستلاو ةثلاثلا ةلأسملا

 ۷۵۹: و غ تم رش یر دغا نوعا او ا ااا

 ۲٥٢ . هريغ صقنب لجرلا رییعت : نوعستلاو ةسماخلا ةلأسملا

 ۲٥٢ ةبيطلا مهلامعأب مهراختفا : نوعستلاو ةسداسلا ةلأسملا

 ىلإ مهباستناب مهراختفا : نوعستلاو ةعباسلا ةلأسملا

 O LES سوم یاس مهل مهتفلاخم عم نيبيطلا

 نم ىلع مهعئانصب مهراختفا :نوعستلاو ةنماثلا ةلأسملا

 ۲۹9۹ ناظم ہر یک دس ام وک وم ESR كلذ يف مهنود

 ةرظن ايندلا ىلإ مهترظن :نوعستلاو ةعساتلا ةلأسملا

 1 وو عض جوش و تینو یم رن خي طاب صوپ باجعإ

 77۸ مو هللا ىلع حارتقالاو كاردتسالا : ةئاملا ةلأسملا



 ةيلهاجلا لئاسم حرش
 ص

 ۲۳۹ھ يو ءارقفلل مهراقتحا : ةئاملا دعب ةيداحلا ةلأسملا

 ناميإلا لهأل مهماهتا : ةئاملا دعب ةيناثلا ةلأسملا

 ۳۹۷ت وان ا وا یو سم و نع مهدصاقمو مهتاين

 ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا لئاسملا

 IK ا نيدلا لوصأب مهرفك : ةئاملا دعب ةنماثلاو

 ناميإلا ضعبل مهبيذكت :ةئاملا دعب ةعساتلا ةلأسملا

 ۸یہ را يو دو وو حبا لسرلا هب تربخأ ام

 ۲۷ئ قحلا ةاعد ىلع مهؤادتعا : ةئاملا دعب ةرشاعلا ةلأسملا

 ۲۷٢ ... لطابلاب ناميإلا : ةئاملا دعب ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 ىلع رفکلا مهليضفت : ةئاملا دعب ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 VN مصر یم SEES ناميإلا

 لبقيل لطابلاب قحلا طلخ : ةئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 اپ تیمم ولا هيت ا رس جملا و و شمول لطابلا

 ملعلا عم قحلا نامتك : ةئاملا دعب ةرشع ةعبارلا ةلاسملا

AN aE هب 

 مهلاوقأ ضقانت : ةئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةلأسملا

 5۸9۷ ate اھ ےس ریا و SS ویو ےک ور e اھبراضتو

 نود لزنأ ام ضعبب ناميإلا : ةئاملا دعب ةرشع ةعباسلا ةلأسملا



 ہہ سو وہ ورم حمام روی ضعب نود

۲۹ IIIA ESO ee e 

 TNO سس یر اس سہ OER SSE مهريغل

 نع دصلا : ةئاملا دعب نورشعلاو ةيداحلا ةلأسملا

 OS زي هللا ليبس
 ۲۹۹ .. رافکلا ةالاوم : ةئاملا دعب نورشعلاو ةيناثلا ةلأسملا

 ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا لئاسملا

 سہ تافارخلا ىلع مهدامتعا : ةئاملا دعب نورشعلاو ةنماثلاو

 : ةماعلا سراهفلا

 ۳ھ و تر یس رو ةينارقلا تايالا سرھف ١

 ۳۲۴ SSN KES ةيوبنلا ثيداحألا سرھف _ ۲


